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valsrvslNEs luSxq TARNYBoS
ur5xq xoNrnolrs sKYRIAUS vnlB.ro
PARf,IGYBES APRASYMAS

l PARETGYBtS CHARAKTERISTIKA
yra karjeros valstybes tarnautojas.
vedejas
1.1. Mi5kq kontroles skyriaus
L2. Pareigybes lygis - A.
16.
1.3. Pareigybes kategorija

-

2.1

2. PASKIRTIS
(toliau
tamybos
miskq
. Valstybines
- VMT) Miskq kontroles skyriaus (toliau - MKS) vedejo
pareigybe reikalinga vadovauti MiSkq kontroles skyriui ir poskyriams, l,ietuvos Respublikos
Miskq istatymo nustat)'ta tvarka vykdant valstybinq visq nuosavybes formq Salies miskq
blkles, naudojimo. atklrimo, iveisimo ir apsaugos kontrolp.

3. VEIKLoS sRlrIS
veiklos
srityje skyriaus veiklos organizavimas.
3.1. Pareigybes funkcijos bendrojoje
3.2. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje Lietuvos Respublikos miskq istatymo
vykdymo prieZilra.

4. SPNCTIIIUT REIKALAVIMAI SIIS PNNNTCIS NIXIXiIINT VALSTYBES TARNAUTOJUI
4.1 . Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
krypties
4.2. tureti aukstqji miskininkystes biomedicinos mokslq studijq srities, miskininkystes
iSsilavinimq;
blti susipaiinusiam su Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
ir
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais miSkq bflkles, naudojimo' atkirimo
apsaugos valstYbing kontrolg;
MS Outlook, In4.4. mokOti dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel,
ternet Explorer. MKllS. GIS' VDVISI
isvadas;
4.5. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti atitinkamas
4.6. sugebeti savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veikl4;
4.7. moketi sklandZiai destlti mintis ZodZiu ir raitu;
4.8. Zinoti dokumentq rengimo ir iforminimo taisykles;
4.9. tureti ne maZesng kaip 3 metq darbo patirti mi3kininkystes srityje;
gebeti bendrauti'
4. 10. btti s4ziningam, daib5diam, komunikabiliam,

4.3.

5. Sles plnucls ntxllilo vll-stvnts unneuroJo FUNKclJos
bendrojoje veiklos Miskq
5.1. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo funkcijas
Lictuvos Respubkontrol", ,'ky.iau. veiklos oiganizavimas, ir specialiojoje veiklos srityje
likos miSkq istatymo vykdymo pricZifrra'
miSkq kontroles srityje ir Valstybines
S.Z. Vytao LR Aplinkos mlnisi"rijo. strategijos valstybines
miSkq tarnybos nuostatuose nustat)'tq uZdaviniq ir funkcijq igyvendinim4'
srityje'
5.3. Organizuoja VMT MKS poskyriq veikl4 miSkq kontroles

-

z
5.4. Organizuoja privadiq miSkr1 mi3kowarkos darbq

ir vidinbs miSkotvarkos projektq kokybes,
kontrolE.
5.5. Organizuoja ir koordinuoja korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim6 vykdant valstybinE visq nuosavybes formq lalies miSkq kontrolE.
5.6. Analizuoja i5duodamq leidimq kirsti mi3k4 teisetumq ir kontroliuoja leidimuose nustatytq
limitq ir sqlygq laikym4si.
5.7. Apibendrina VMT MKS poskyriq pareigiinq mi5kq blkles, naudojimo, atk[rimo, iveisimo ir
apsaugos patikrinimq rezultatus valdytojg naudotojq ir privadiuose miSkuose, teikia patikrinimq rezultatus ir iSvadas Valstybines mi3kq tamybos vadovybei.
5.8. Analizuoja ir apibendrina VMT MKS poskyrirl planuojamas ir vykdomas kontroles priemones mi3kq apsaugai, atklrimui, lveisimui ir naudojimui gerinti, teikia nurodymus del Siq
priemoniq efektyvumo didinimo.
5.9. Organizuoja ir koordinuoja VMT MKS poskyriq pareiglnq vykdandiq mi5kq kontroles
funkcijas, mokym4 bei jq kvalifikacijos kelim4
5.10. Teises aktr+ nustatyta tvarka nagrineja asmenq pra5ymus, skundus ir pareiSkimus.
5.11. Teikia metodinQ pagalbq mi3kq kontroles klausimais mi5kq uredijr; nacionaliniq parkg
Valstybines saugomrl teritorijq tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareiglnams, vykdantiems miSkq kontrolg.
5.12. Nagrineja ir teikia i5vadas del juridiniq ir fiziniq asmenq parei5kimq mi5ko i5tekliq naudojimo, atk[rimo. iveisimo ir apsaugos klausimais.
5.13. Kontroliuoja savalaik! LR aplinkos ministerijos ir Valstybines miSkr1 tarnybos vadovybes
pavedimq vykdymq.
5.14. Teikia Valstybines miSkq tarnybos vadovybei pasi[lymus del skyriaus pareigunq atliekamo
darbo ivertinimo, nuobaudq ar skatinimo jiems skyrimo
5. l5. Dalyvauj a pasitarimuose, kuriuose nagrinejami jo kompetencijai priskirti klausimai.
5.16. Pagal kompetencij4 dalyvauja [vairiq darbo grupiq, komisijq darbe, teikia iSvadas ir pasilIymus.
5.17. lstatymq nustatyta tvarka sura5o administracines teises paZeidimq protokolus, skiria administracines nuobaudas uZ LR MiSkq istatymo ir kitq teises aktq reikalavimq paZeidimus, nurodytus Administracines teises paZeidimq kodekse.
5.18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybes tamybos istatymu, LR aplinkos ministerijos
nuostatais, Valstybines mi5kq tamybos nuostatais ir darbo reglamentu, aplinkos ministro
lsakymais suteiktais vyriausiojo valstybinio miSkq pareigtrno, ldtais teises aktais ir Siuo pareigybes apra5ymu, sprendZia kitus savo kompetencijai priklausandius klausimus.
5.19. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miSkq tarnybos likslq ir uZdaviniq
igyvendinimo.
6. Stes plnrtces EtNANilo vAl,sryBES TARNAUToJo pAvALDUMAS
6.l. Skyriaus vedejas pavaldus Valstybines miSkq tarnybos direktoriui.

