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MISKU KADASTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYIT.IS
I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. MiSkrl kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas ga karjeros valstyb6s tamautojas.
2. Pareigyb6s lygis - A.
3. Pareigybes kategorija 13.

-

II. PASKIRTIS
4. Mi5kq kadastro skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (duomenq tvarkymo) pareigybe
reikalinga igyvendinti skyriaus uZdavinius ir funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos mi5kq
valstybes kadastro (toliau - Miskr+ kadastras) tvarkymu.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje

-

Mi5kq kadastro tvarkymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. ureti aukSt4li biomedicinos mokslq studijq srities mi5kotyros arba ekologijos krypties, arba

..

fizi-

niq mokslq studijq srities informatikos krypties i5silavinim4;
6.2. tureti ne maZesng kaip 2 metq darbo su Mi5kq kadastro integruota informacine sistema ir jos
programinemis priemonemis patirti;
6.3. buti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tarnyb4, vie54ii administravimq mi5kotvark4 Mi5kq kadastro tvarkym4, Valstybinds mi3kq tamybos veikl4;
6.4. sugebdti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4;
6.5. sugebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir Zodiiu, i3manyti raitvedybos taisykles;
6.6. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.7. moketi dirbti biuro programq Microsoft Office paketu, intemeto nar5ykle, elektroninio pa5to
programa, ESRI AToGIS Desktop, ESRI ATcGIS Server programine iranga;
6.8. moketi vien4 uZsienio (anglq, vokiediq, pranctizq arba rusq) kalb4 81 lygiu.

V. SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBES TARNAUTOJO FT,NKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. pagal kompetencij4 uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir VlTiausybes nutarimq,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybines miSkq tamybos direktoriaus isakymq ir kitq
teises aktr+ vykdym4;
7.2. atnaujina Mi5kq kadastro duomenq bazes pagal duomenq teikejq pateiktus ir Valstybines miSkq
tamybos patikrintus duomenis, pasikeitus su duomenrl bazdse kaupiamais duomenimis susijusiems
teises aktams, administraciniam valstybiniq miSkq suskirstymui;
7.3. perkelia Nekilnojamojo turto kadastro ir kitq valstybiniq registrq bei kadastrq duomenis i Mi3kq
kadastro duomenq bazes;
7.4. administruoja Mi5kq kadastro Zemelapiq intemeting prieig4 ir pagal kompetencija atlieka Sios
prieigos modernizavimo darbus;

7'5' tvarko Valstybines miSkq tamybos intemetir,ls sverainds dali,
skirt4 informacijai apie Skyriaus
veiklq talpinti;
pagal kompetencija atlieka JVIiSkq kadastro informacin6s
sistemos pletros ir tobulinimo darbus;
l'6'
7 '7 uztiktin'a Miskq kadastro dogT::,t
'
apsaug4 duomenq bazese, r"it,r
f"iJuuima to-piuteriniais tinklais, nustatytu periodlskrunus dir'o
atsargines Miskq ma-aJtro auomJn'q bliq topilas;
7'8' palaiko ry5ius su iSoriniais Mi5kq kadasho integru-otos informacinds
sistemos nauJotojais, konsultuoja juos Mi5kq kadastro duomeriq tvarkymo ir niudoiimo
klausimais;
palkirtq darbq apimtis, slka darbq eigq, renlia efektyvius darbq
vykdymo planus ir uz];9i nlanuoja.
tikrina metinio darbq plano vykdym4;
dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasirarimuose;
I/. 19.
l,1q:lU"^oetencijE
r r. sKynaus vedeJo pavedimu vykdo kitq darbuotojq
funkcijas, jiemi nesant;
"funkciiq
7^.12. teikia pasiElymus ddl sky'iaus tikslq
uvruy,no, Miskq kadastro inlgyvendinimo ir
formacines sistemos tobulinimo:
t<etia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose,
seminaruose bei kituose ren]t]],
glnluose;
],lJ qaeal. komnetencij4 atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines milkq tamybos
tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo.
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VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
8' Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus
Miikq kadastro skyriaus veddjui.

