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VALSTYBINES MISKV TARNYBOS

MrSKU KoNTRoLlts SKYRTAUS vEDEJo pAVADUoroJo
PAREIGYBIiS APRASYMAS

l.
1.1.

PARETGYBtS CHARAKTERISTTKA

Mi5kq kontroles skyriaus vedejo pavaduotojas (toliau

-

vedejo pavaduotojas) yra karjeros

valstybes tamautojas.
1.2. Pareigybes lygis

A.
| .3. Pareigybes kategorija

2.1 .

-

- I 5.

2. PASKTRTIS
Valstybines mi5kq tamybos (toliau - VMT) Mi5kq kontroles sky'riaus (toliau - MKS) vedejo
pavaduotojo pareigybe reikalinga pavaduoti Miskq kontroles skyriaus vedej4 vadovauti
Mi5kq kontroles skyriui ir poskyriams, Lietuvos Respublikos Mi5kq istatymo nustatlta tvarka
vykdant valstybing visq nuosavybes formq Salies miSkq biikles, naudojimo, atkfrimo, [veisimo ir apsaugos kontrolq

3. VEIKLoS sRtrts
3.I . Funkcijos bendrojoje veiklos srityje - skyriaus veiklos administravimas.
Lietuvos Respublikos miSkq istatymo vykdymo
3.2. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje
prieZiura.

-

4. SpT,cIIIIe.II REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES IARNAUTOJUI
4.1. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4.2. tureti aukStqjl universitetini biomedicinos mokslq studijq srities, mi5kininkystes kypties i5silavinimq;
4.3. blti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais miskq biikles, naudojimo, atkiirimo ir
apsaugos valstybing kontrolE

;

In4.4. moketi dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
temet Explorer, MKIIS, GIS, VDVIS;
4.5. gebeti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacijq bei rengti atitinkamas isvadas;
4.6. sklandZiai destyti mintis ZodZiu ir raitu;
4.7. i3manyti dokumentq rengimo bei teises aktq rengimo taisykles;
4.8. tureti ne maZesnE kaip 3 metq darbo patirt[ mi5kininkystes srityje;
4.9. blti s4Ziningam, darbidiam, komunikabiliam, gebeti bendrauti'

5. Stls plnnrc.Ls EINANdIo vALsrYBfs TARNAUToJo FUNKclJos
veiklos. srityje - skyS.1. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje
Miskq lstatymo prieriaus-veiklos administravimas, ir speciaiiojoje - Lietuvos Respublikos
Zilros - veiklos sritYje.
5.2. Atlieka skyriaus vedejo pareigas jam nesant'

z

ir Vyriausybes
nutarimq, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybines miSkq tarnybos direktoriaus
isakymq ir kitq teises aktq vykdym4.
5.4. Siekiant uZtikinti Aplinkos ministerijos strategijos valstybines miSkq kontrolds srityje ir
Valstybines miSkq tamybos nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcijrtr igyvendinimq atlieka
valstybinp visq nuosavybes formq Salies mi5kq kontrolE.
5.5. Analizuoja i5duodamq leidimq kirsti mi5k4 teisetumq ir kontroliuoja leidimuose nustatytrl
limitq ir s4lygq laikym4si.
5.6. Organizuoja privadir-1miSkq miSkotvarkos darbq ir vidines miBkotvarkos projektq kontrolg.
5.7. Analizuoja pareigting vykdandiq mi5kq kontroles funkcijas, veikl4 ir teikia Valstybines
miSkq tamybos vadovybei pasiilymus del jos gerinimo,
5.8. Apibendrina poskyrirl pareigtinq mi5kq blkles, naudojimo, atklrimo, lveisimo ir apsaugos
patikinimq rezultatus valdytojq naudotojq ir privadiuose mi5kuose, teikia patikinimq rezultatus ir iSvadas Valstybines miSkq tarnybos vadovybei.
5.9. Teikia informacij4 apie valstybines mi5kq kontroles vykdymq ir jos rezultatus Valstybines
miSkq tarnybos interneto tinklapiui.
5.10. Kaupia, sistemina ir apibendrina informacij 4 apie miSko naudoj im4 atklrim4 ir apsaug4 bei
ruoSia ataskait4 apie MiSko pa2aidas iiorma MU- I 1.1.
5.1 1. Teises aktq nustatlta tvarka nagrineja asmenq pra5ymus, skundus ir parei5kimus.
5.12. Nagrineja ir teikia i3vadas del juridiniq ir fiziniq asmenq parei5kimq mi5ko i5tekliq naudojimo, atklrimo, iveisimo ir apsaugos klausimais, pagal kompetencij4 dalyvauja ivairiq darbo
grupiq, komisijq darbe, teikia i5vadas ir pasitilymus.
5.13. Teikia metoding pagalb4 miSkq uredijE nacionaliniq parkr; Valstybines saugomq teritorijq
tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareigiinams, vykdantiems mi5kq kontrolg, neteisetrl
miSko kirtimq, kitq mi5ko paZaidq iSaiSkinimo, iforminimo ir kitais klausimais.
5.14. Dalyvauja pasitarimuose, kuriuose nagrinejami jo kompetencijai priskirti klausimai.
5.15. Organizuoja prevenciniq akcijq vykdym6 koordinuoja privadiq mi5kq savininkq konsulta5.3. Pagal savo kompetencijq uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo

vim4
5.16. lstatymq nustatyta tvarka suraSo administracines teises paZeidimq protokolus, skiria administracines nuobaudas uZ LR Mi5kq istatymo ir kitq teises aktq reikalavimq paZeidimus, nurodytus Administracines teises paZeidimq kodekse.
5.17. Organizuoj a ir koordinuoj a poskyriq miSkq pareiglnq mokym4 bei jq kvalifikacijos kelim4
5.18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybes tarnybos istatymu, LR aplinkos ministerijos

nuostatais, Valstybines miskq tarnybos nuostatais ir darbo reglamentu, aplinkos ministro
paisakymais suteiktais vyriausiojo valstybinio miSkq pareiglno, kitais teises aktais ir Siuo
reigybes apra5ymu, sprendZia kitus savo kompetencijai priklausandius klausimus.
5.I 9. Ailieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miSkq tarnybos tikslq ir uZdaviniq

igyvendinimo.

6.1

6. Stls renBtcns EINANdIo vALsrYBts TARNAUToJo PAvALDUMAS
. Mi5kq kontroles skyriaus vedejo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus MKS vedejui'

