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VALSTYBTNES MrsKU TARNYBOS
MISKU KONTROLIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYUAS

I.

PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1.1. Mi5kq kontroles skyriaus lryriausiasis specialistas yra karjeros valstybes tamautojas.
1.2. Pareigybes lygis - A.
1.3. Pareigybes kategoija - 12.

2. PASKIRTIS

2.1. Miskq kontroles skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybd reikalinga
igyvendinti Skyriaus tikslus ir uZdavinius - vykdyti Lietuvos Respublikos mi5kq istatymo
prieZitir4 valstybines reik5mes mi5kuose.

3. VEIKLOS SRITIS

3.1. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje - miSkq bfrkles, naudojimo, atkiirimo ir apsaugos
valstybiniuose mi5kuose kontroles vykdymas, valstybiniq mi5kq valdytojq planuojamq ir
vykdomq priemoniq miSkq apsaugai, atktirimui ir naudojimui gerinti analize ir apibendrinimas,
metodines pagalbos teikimas.

4, SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI

turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
prilygint4
iSsilavinim4, biomedicinos mokslq studijq srities
4.2. Tureti universitetini arjam
mi5kininkystes bakalauro ar auk5tesni kvalifikacini laipsni.
4.3. Zinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos fstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4, vie3qji adminishavim4,
miSkq tvarkymo, naudojimo, atkiirimo ir apsaugos kontrolg, Valstybines mi3kq tamybos veikl4.
4.4. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.5. Sugebdti sklandZiai destyti mintis raitu ir ZodZiu, iSmanyti dokumentq rengimo bei warklmo ir
4.1. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas,

apskaitos taisykles.
4.6. Moketi savaranki5kai atlikti mi5kq blkles, naudojimo, atkiirimo ir apsaugos valstybines
konholes patikrinimus.
4.7. Mok€ti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i3vadas.
4.8. Moketi dirbti Microsoft Office kompiuteriniq programq paketu, intemeto nar5ykle, elektroninio pa5to programa.
4.9. Tureti ne maZesng kaip 1 meq darbo patirti mi5kininkystds srityje.
4.10. Tureti B klases vairuotojo paZymejim4.

5. SIAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYBES TARNAUTOJO FTINKCIJOS

5.l.Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje Lietuvos Respublikos miSkq istatymo prieZiiira.
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6.SIASPAREIGASEINANCIoVALSTYBESTARNAUTOJOPAVALDUMAS
tiesiogiai pavaldus MiSkq kontroles skyriaus
6.1. Miskq kontrolds skyriaus vyriausiasis specialistas
vedejui.

