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MISKV KADASTRO SKYRTAUS VEDEJO
PAR.EICYBES APRASYMAS
I, PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. MiSkq kadastro skyriaus vedejas yra karjeros valstybes tamautojas.

2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybds kategorija

-

16.

II. PASKIRTIS
4. Mi5kq kadastro skyriaus (toliau - Skyriaus) vedejo pareigybe reikalinga organizuoti skyriaus darbE,
uZtikrinti skyriui pavestq uZdaviniq, funkcijq ir duotq pavedimq vykdym4.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos bendroj oje veiklos srityje

skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje uZikrinti Mi5kq kadastro tvarkym4 ir MiSkq
kadastro duomenq teikim4 mi3kq savininkams, valdytojams, valstybiniams kadastrams, registrams,
informacinems sistemoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

-

-

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
7. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi

atitikti Siuos specialius reikalavimus:
. tureti aukStqji (magistro ar jam prilyginam4) biomedicinos mokslq studijq srities miSkotyros
kypties iSsilavinim4;
7.2. l'rr,dti ne maZesng kaip 3 metq vadovaujandio darbo patirti mi3kq Zinyboje;
7.3. biiti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4, vie54 administravim4, mi5kotvark4, Mi5kq kadastro ir su juo susijusiq registry bei kadastrq tvarkym4, Valstybines
7.1

miSkq tamybos veik14;
7.4. moketi atlikti teises aktq, reglamentuojandiq kadastrq bei registry tvarkym4 irjuose registruojamq
duomenq teikim4. ekspenizq:

7.5. moketi valdyi, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas;
7.6. sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir savo pavaldiniq veikl4;
7.7. sugebeti sklandZiai destyti mintis raStu ir ZodZiu, iSmanyti raStvedybos taisykles;
7.8. moketi dirbti biuro programrl Microsoft Office paketu, intemeto nar5ykle, elektroninio pasto
programa, vieninga dokumentq valdymo informacine sistema (VDVIS), ESRI ATcGIS programine
!ranga;

7.9. moketi dvi uZsienio kalbas (i5 jq viena - angh.l) 82 lygiu, skaityti techninius tekstus anglq kalba;
7.10, tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.

V. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUNKCIJOS
8. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo Sias funkcijas:
8.1. pagal kompetencij4 uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes nutarimq,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybines miSkq tamybos direktoriaus lsakymq ir kitq
teises aktq vykdym4;

z
8.2. organizuoja

ir kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtq darbq vykdym4, uztikinant Tamybai

keliamq uZdaviniq igyvendinim4;
g.3. pagal tompeiencija organizuoja Mi5kg kadastro duomenq baziq techninds prieZiEros ir modernizavimo vykdym4;
g.4. pagal komleti"cij 4 organizuoja Zemes savininkr4 informavimq apie ne mi$ko Zemes apaugim*

ir

valstybines mi5kq tamybos rastus (paklausimus, atsakymus ipaklausimus, lydrasdius
tt.;, stirtus Lietuvos Respublikos miskq valstybes kadastro duomenq ir informacijos teik6jams bei

il!lT;o""
gavej ams;

palailo ry5irrs su Miskq kadastro duomenq teikojais, vartotojais, kitais registrais ir kadastrais;
8.7. pagal kompetencij,qdalyvauja darbo grupiq, komisijq -veikloje -ir pasitarimuose; '
g.g. pagal kornpetenciji bendraiarbiauja su Lietuvos, uZsienio valstybiq ir tarptautinemis institucijomis, imonemis, istaigomis ar organizacijomis;
del metoS.S. puld kompetencij4 rengia ir ieikia pasirllymus Valstybines miskq tarnybos direktoriui
kadastro
Miskq
os,
inventorizacij
aitq, ;st-tcijq, rekomendacijq ir kitq norminiq dokumentq miskq
tvarlymo klausimais, Mi5kq kadastro informasines sistemos tobulinimo;
8.10, rengia ir nustatyta tvarka Valstybinds miskq tamybos direktoriui teikia skyriaus darbo planus,
veiklos ataskaitas, informacij4 ir atsiskaito uZ savo veikl4;
klausimus valstybin€s
8.1 1. direktoriaus pavedimu atstovauja svarstant MiSkq kadastro bendruosius
valdZios ir valdymo institucijose;
g.12. uZtikrina, kad lesos, skirtos skyriui finansuoti, bfitq racionaliai ir taupiai naudojamos;
bei kituose ren8.13. kelia kvalifikacij4 savarankiskai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose
E.O.

giniuose;

mi5kq tamybos
E.l+. pug; kompetencij4 atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines

tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo.

vI.

PAVALDUMAS
SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBES TARNAUTOJO

Valstybines mi5kq tamybos direk9. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus
toriui, netiesiogiai - direktoriaus pavaduotojams

