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I. PAR.EIGYBES CHARAKTERISTIKA

L Miskq kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas yra kaderos valstybes tarnautojas.
2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes kategorija

- 13.

II. PASKIRTIS
4. Mi5kq kadastro skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (archyvo) pareigybe reikalinga igyvendinti skyriaus uZdavinius ir funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos mi3kq valstybes kaiastro (toliau - Miskq kadastras) duomenq teikimu miskq savininkams, valdltojams, valstybiniams
kadastrams, registram;, informacinems sistemoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

III. VEIKLOS SRITIS
savi-

5. pareigybds funkcijos specialiojoje veiklos srityje - Mi5kq kadastro duomenq teikimas mi5kq
kitoms suinninkamJ, valdyojams, valstybiniims kadastrams, registrams, informacinems sistemoms ir
teresuotoms institucij oms.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. Valstybes tarnautojas, einantis Sias paxeigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. tur6ti universitetin! ar jam prilygint4 i5silavinim4 biomedicinos mokslq studijq srities mi5koryros
(Zemetvarkos) kryparba ekologijos krlpties, aiba tecbnologijos mokslq studijq srities kra5totvarkos
ties iSsilavinimq;
6.2. tureti ne maZesng kaip 1 metq darbo miSkq Zinyboje ir ne maZesnq kaip 1 metq archyvo dokumentq
bei erdviniq duomenq baziq tvarklT no darbo patirt!;
Vyriau6.3. blti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
inventorizacij4, Zem0s
sybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais mi5kotvark4, miSkq
archyrq tvarir
teikimq,
tvarkym4
ii kito nekilnojamojo turto, miskq ir kitus kadastrus, informacijos
kym4;
6.4. sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4;
6.5. sulebeti sktandZiai desiyti mintis ra5tu ir ZodZiu, i5manli ra5tvedybos taisykles;
6.6. mJketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti i5vadas; - informacine
6.7. moketi dirbti biuro programq Microsoft office paketu, vieninga dokumentq valdymo
pasto programa.
sistema (VDVIS), ESRI ATcGIS programine iranga, interneto narSykle, elektroninio

V, SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:
nutarimq, Lie7.1. pajal kJmpetencij4 uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq. Seimo ir Vyriausybes
tuvos {espubliko, upiinko, ministro, Valstybines mi5kq tamybos direktoriaus isakymq ir kitq teises
aktq vykdymq;
val7.2.'registiuoja Mi5kq kadastro skyriaus gaunamus ir siundiamus ra5tus vieningoje dokumentq
dymo informacineje sistemoje (VDVIS);

L

7.3. teises aktq nustatlta tvarka teikia miSkotvarkos, Mi5kq kadastro duomenis duomenrl naudotojams
tiek i5 analoginiq, tiek i3 skaitmeniniq Saltiniq. ISduoda archyve saugomq dokumentq kopijas, i5ra5us
pagal naudotojq pra5ymus;
7.4. tvarko uZsakymq vykdymo s4ra54, rengia atliktrl uZsakymq suvestinius duomenis, ataskaitas;
7.5. kaupia, tvarko, nuolat atnaujina miSkotvarkos duomenq, miSkq informacijos, MiSkq kadastro ir

mi3kq [kio statistikos dokumentq archyv4 ir dokumentq kartotek4;
7.6. priima ir tvarko archyvui perduodam4 mi5kq inventorizacijos medZiag4;
7.7. vykdo saugomr+ dokumentq apskait4 bei rengia ataskaitas apie archyvo naudojim4, saugomq dokumentq kiekybir,res ir kokybines charakteristikas;
7.8. tobulina ir papildo archyve saugomq dokumentq informacines paieskos sistemas;
7.9. kartu su Valstybineje mi5kq tamyboje sudary'ta dokumentq ekspertr+ komisija atlieka dokumentq
vertes ekspertizg ir ruoSia naikinimui atrinktq dokumentq aktus;
7.10. palaiko ry5ius su archyvo duomenq teikejais ir naudotojais, konsultuoja juos archyvo duomenq
ir dokumentq teikimo, gavimo ir naudojimo klausimais;
7.11. planuoja paskirh+ darbq apimtis, seka darbq eig4, rengia efektyvius darbq vykdymo planus ir
uZtikrina metinio darbq plano vykdym4;
7 .12. pagal kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose;
7.13. skyriaus ved6jo pavedimu vykdo kitq darbuotojq funkcijas, jiems nesant;
7.14. teikia pasi[lymus del skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo, MiSkq kadastro informacines sistemos tobulinimo;
7.15. kelia kvalifikacij4 savarankiSkai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginluose;
7 '16. pagal kompetencijq atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines mi3kq tamybos
tikslq ir uZdaviniq iglvendinimo.

YI, SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mi5kq kadastro skyriaus vedejui.

