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VALSTYBINES MrsKV TARIIYBOS
MrsKV KONTROLES SKYRTAUS VYRTAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS

I.
I .1.

PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

Mi5kq kontroles skyriaus vyriausiasis specialistas 1'ra karjeros valstybes tamautojas.

1.2. Pareigybes lygis - A.
1.3. Pareigybes kategorija

-

13.

2. PASKIRTIS

2.1. Mi5kq kontroles skyriaus (toliau - skyrius) vy,riausiojo specialisto pareigybe reikalinga
lgyvendinti Sky'riaus tikslus ir uZdavinius - vykdfi Lietuvos Respublikos miskq istatymo
prieZiiirq valstybines reik5mes miSkuose.

3. VEIKLOS SRITIS

3.1. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje

- miskq btrkles, naudojimo, atktrimo,ir apsaugos

valstybiniuose miskuose kontroles organizavimas ir vykdymas, valstybiniq miskq valdl'tojq
planuojamq ir vykdomq priemoniq mi5kq apsaugai, atk[rimui ir naudojimui gerinti analize ir
apibendrinimas, metodines pagalbos teikimas.
4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI

4.1. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4.2. Turdti universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4. biomedicinos ryokslq studijq srities

mislaipsni'
kvalifikacini
auk5tesni
ar
magistro
kininkystes arba eicol6gijoi kffitiei
43. Zinoti ii darbe vadovauiii Lietwos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tarnyb4, vie5qji administravim4'
mi5kq tvarkymo, naudojimo, atklrimo ir apsaugos kon.trolg, valstybines mi5kq tamybos veikl4.
4.4. Sugebbti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.5. Sulebeti sklandZiai desilti mintis raitu ir ZodZiu, ismanyti dokumentq rengimo bei tvarkymo ir
apskaitos taisykles.
4.6. Mloketi savarankiskai atlikti miikq boklds, naudojimo, atkfirimo ir apsaugos valstybines
kontroles patikinimus.
4.7. Moketi vaidyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq-ir rengti i5vadas' - . .
4.8. Moketi dirbii Microioft office kompiuteriniq programq paketu, intemeto narsykle, elektroninio pa5to programa.
4.9. Tweti ne maZesng kaip I metq darbo patirti mi5kininkystes srityje.
4.10. Tureti B klases vairuotojo paZymejimq.
5. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.l.$ias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje Lietuvos Respublikos miSkq istatymo prieZiura.

Seimo ir vyriausyb€s nutarimq,
5.Z.pagalsavo kompetencij4 uztikrina Lietuvos Respublikos istatymq,
ir kitq
LiJtuvos Respu|likos aplinkos ministro, Valstybines miSkq tarnybos direktoriaus [sakymq
teises aktq vykdYmq'
pJtli.inimus valstybiniuose mi5kuose, kontroliuoja, kaip laikomasi Mi5kq, Aplinkos
s.l.,q,iii.tr
-mi3ko i3tekliq_naudojim4,
upruugor, Saugomq teritoiijq istarymq, kitq teisds akq. reglamentuojandiq
ir isvadas Valstybines
uit Urii,q'i. upiuug+, apiUendrinaiq rezultatus. teikia patikinimq rezultatus
mi5kq tamybos Mi5kq kontroles skyriui.
ir kokybiniq rodikliq dinamik4'
S.+.Vertina toqtroliuojamq mi3kq i3tekliq bukl9. pagrindiniq kiekybiniq

teikia pasiulYmus jos gerinimui.
teritorijq direkcijoms valstybines
5.5.Konsuituojair teikia metoding param4 miskq uredijoms ir saugomq
miSkq kontrolds klausimais.
nustatytq limitq ir s4lygq
s.o.enatiruo;a iSduodamq leidimq kirsti mi5k4 teisetum4 ir vykdo leidimuose
laikymosi kontrolg,
priemones-miskq apsaugai, atkiirimui
5.T.Analizuoja ir apibendrina planuojamas ir vykdomas kontroles
. ..
i, nuuao:irui gerinti, teikia nurodymus del diq priemoniq efektyvumo didinimo.
i3tekliq naudojimo,
mi3ko
parei5kimq
asminq
fiiiniq
ir
Ael
i5vaOas
.luriOiniq
5.8. Nagrinej a ir ieitia
atkurimo ir apsaugos valstybiniuose mi5kuose'
teises pazeidimq
5.9. Suraso administraciniq teises pazeidimq protokolus, nagrineja -administracines
reglamentuojandiq
akq,
kitq teises
bvlas. skiria nuobuuau, uz Li.iuuir n spublikos Miskq istaiymoir
up*uea, iiit'utuui''l paieidimus' nurodvtus Lietuvos
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paZeid.imq.kodekse'.

Respublikos Administraciniq teises
padarytos.Zalos atlyginimo'
S.tO. iiitiu p,.ttnzijas ir ie5kinius del miSkui
ir pasitarimuose'
;. ii. P;;;i il"^petencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq,veikloje
jiems
nesant'
l.iZ. Stlriuut u.dejo pavedimu vykdo kitq darbuotojq funkcijas'
putiulymus del Skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq
S.il.

vykdymo

i"iti"

l

konferencijose, seminaruose bei kituose
5.14. Kelia kvalifikacijq savaranki5kai ii-iullvuudamas
renginiuose Lietuvoje ir
:y,--- r---..1^- +:r..r,, ir rriia
Valstybines miSkq tarnybos tikslq ir uZdaviniq
5.15. Atlieka kitas funkcijas u, puu'.ii,nrr, siekiant

uZsienyje

igyvendinimo.

PAVALDUMAS
6. SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBES TARNAUTOJO
6.l.MiskqkontrolesskyriausvyriausiasisspecialistastiesiogiaipavaldusMi5kqkontrolesskyriaus
vedejui.

