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MISKU KADASTRO sKyRrAUs vEDtJo pAvADUoroJo
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Mi5kq kadastro skyriaus vedejo pavaduotojas yra kat'eros valstybes tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes kategorija - 14.

II. PASKIRTIS
4. Mi5kq kadastro skyriaus (toliau - Skyrius) veddjo pavaduotojo pareigyb€ reikalinga organizuoti
skyriaus darb4, uZtikrinti skyriui pavestq uZdaviniq, frrnkcijq ir duotq pavedimq vykdym4.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje - uZtikinti MiSkq kadastro tvarkymq ir Mi3kq
kadastro duomenq teikim4 mi5kq savininkams, valdytojams, valstybiniams kadastrams, registrams,
informacinems sistemoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms,

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. Valstybds tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. tureti auk3t4ii (magistro ar jam prilyginam4) biomedicinos mokslq studijq srities miskotyros arba
ekologij os krypties iSsilavinim4;
6.2. tureti ne maZesng kaip I metq vadovaujandio darbo patirti mi5kq iinyboje, ne maZesng kaip 2
metq darbo su Mi5kq kadastro integruota informacine sistema ir jos programindmis priemonemis pa-

tirti;
6.3. biiti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s nutarimais ir kitais teis6s aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4 vieS4i! administravimq miSkotvark4, Mi5kq kadastro ir su juo susijusiq registrq bei kadastrq tvarkym6 Valstybines
miSkq tamybos veikl4;
6.4. moketi atlikti teises aktq, reglamentuojandiq kadastrq bei registnl warkym4 ir juose registruojamq
duomenq teikimq, ekspertizg;
6.5. mok€ti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti iivadas;
6.6. sugebeti savarankiikai planuoti, organizuoti savo ir kitq skyriaus darbuotojq veikl4;
6.7. sugebeti sklandZiai d€styti mintis ra5tu ir ZodZiu, i5manyti ra5tvedybos taisykles;
6.8. moketi dirbti biuro programr+ Microsoft Office paketu, intemeto nar5ykle, elektroninio paSto
programa, vieninga dokumentq valdymo informacine sistema (VDVIS), ESRI ATcGIS programine
iranga;
6.9. mokdti vien4 uZsienio (anglq, vokiediq, pranciizq arba rusq) kalb4 Bl lygiu, anglq kalba skaityti
techninius tekstus.

V. SIAS PAREIGAS EINAI\IdIO VALSTYBES TARNAUToJo FUNKcIJos
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. pagal kompetencij4 uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes nutarimq,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybines mi3kq tamybos direktoriaus isakymq ir kitq
teises aktq vykdym4;

z
7.2' kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtq darbq vykdymq irjq kokybg, uZtikrinant Valstybinei
mi5kq tamybai keliamq uZdaviniq igyvendinim4;
7.3' kontroliuoja mi5kq inventorizacij4 rykdandiq asmenq sudaromq inventorizuotq objektq duomenq
baziq kokybg, vykdo 5iq duomenq priemim4;
7.4' priima ir paveda vykdyti duomenq teikimo uZsakymus, kontroliuoja teikiamq duomenq ir paZymq
kokybg;
7.5, pagal kompetencij4 organizuojti ir kontroliuoja Mi3kq kadastro duomenq baziq techninds prieZiiiros ir modernizavimo vykdym 4;
7.6. palaiko rySius su Mi5kq kadastro duomenq teik6jais, vartotojais, kitais registrais
ir kadastrais;
7.7. nustatyta tvarka nagrineja fiziniq ir juridiniq asmenq pareisi<imus, skund-us ir pasiglymus,
parengia atsakymus, rtipinasi, kad bDtq iSsprgsti juose keliami klausimai;
7.8. rengia skyriaus darbo planus ir veiklos ataskaitas;
7.9' rengia nuostatrr, teises aktq, normatpq, sutardiq, susijusiq su Mi5kq kadastru, projektus;
7.10. planuoja paskirtq darbq apimtis, seka darbq eig4, iengia efektyvius darbq'vykiymo planus
ir
uZtikina metinio darbq plano vykdym4;
l_t
!. VapTt kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose;
7^.12. teikia pasi[lymus d6l skyriaus tikslq
igyvendinimt'fu funkcllq-vykdymo, Miskq kadastro informacines sistemos tobulinimo;
7,13. nesant skyriaus vedejo vadovauja skyriaus veiklai ir atsako uZ tai, kad skyrius
vykdytq iam pavestus uZdavinius ir funkcijas.
7 '.14. kelia kvalifikacij4 savarankiSkai ir dalyvaudamas
konferencijose, seminaruose bei kituose renglnluose;
7.15. pagal kompetencrj4 atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines mi5kq
tarnybos
tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo.

VI. SIAS PAR-EIGAS EINANCIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus Miskq kadastro
skyriaus vedejui.

