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MISKOTVARKOS SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBIS APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. MiSkotvarkos skyriaus vedejas yra karjeros valstybes tarnautojas.
2. Pareigybds lygis - A.
3. Pareigybds kategorija - 16.

II. PASKIRTIS
4. MiSkotvarkos skyriaus (toliau - Skyriaus) vedejo pareigybe reikalinga organizuoti skyriaus darb4,
uZtikrinti skyriui pavestq uZdaviniq, funkcijq ir duotq pavedimq vykdym4

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos bendrojoje veiklos srityje - skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigybds funkcijos specialiojoje veiklos sritt'e - miSkotvarkos darbq planavimas,
organizavimas, kokybes vertinimo, valstybines reik5mds mi5kq plotq schemq, mi5kq pris$rimo
miSkq grupems planq rengimo ir derinimo organizavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
7. Valstyb€s tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
7.1 tudti auk5t4li (magistro ar jam prilyginam4) biomedicinos mokslq studijq srities mi5kininkystes
krypties iSsilavinim4;
7.2 trlr,efi ne maZesng kaip 3 metq darbo miSkq Zinyboje patirti, ne maZesng kaip
metq
vadovauj andio darbo patirti;
7.3 blti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybis nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybis tamyb4, mi5kotvark4,
mi5kq inventorizacij4, informacijos tvarkym4 ir teikim4, Valstybines mi5kq tamybos veikl4;
7.4 mokdti atlikti teises aktr+, reglamentuojandiq miSko inventorizacij4, mi5kotvark4 ekspertizg;
7.5 moketi valdyti, kaupti, sisteminti informacij4 apie mi5kus, miSko iiki ir rengti i5vadas;
7.6 savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir savo pavaldiniq veikl4;
7.7 sklandiiai destl.ti mintis ra3tu ir ZodZiu, iSmanyti ra5tvedybos taisykles;
7.8 moketi dirbti biuro programq Microsoft Office paketu, intemeto nariykle, elektroninio pa5to
programa, vieninga dokumentq valdymo informacine sistema (VDVIS), AToGIS 9.x (ar naujasne)
programine iranga, GPS prietaisais;
7.9 moketi rusq arba anglq kalb4 A2 lygiu;
7.10 turdti B kategorijos vairuotojo paZymdjim4.

I

v. SIAS PAREIGAS EINANEIo VALSTYBES TARNAUToJo FUNKCIJoS
8.

Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:

pagal savo kompetencij4 uZtikrina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimq, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinds mi3kq tarnybos direktoriaus
isakymq ir kitq teises aktq vykdlrn4;
8.2 organizuoja ir kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtq darbq vykdym4 uZtikrinant Tamybai
keliamq uZdaviniq igvendinim4;
8.1

8.3 teikia pasillymus ddl sklypines miikq inventorizacijos ir miikotvarkos darbq planavimo;
8.4 teikia pasiiilymus del techniniq s4tygq ir dokumentq mi3kotvarkos darb'q paslaugoms

pirkti

renglmo;
8.5 organizuoja mi5kowarkos darbq kokybes vertinim4;
8.6.organizuoja valstybinds reiksmes miskq plotq sihemq projektq rengim4,
iq vies4 svarsrym4,
pralymq nagrindjimq, kadastriniq duomenq patikrinimus vieioje; 8.7 organizuoja mi5kq priskyrimo mi5kq grupems planq projelitq rengim4;
8.8 organizuoja planavimo sqlygq saugomq teiitori.lq
liajono ry:gmens) specialiojo planavimo
dokumentams rengti isdavim4 bei parengtq dokumentq-derinim4; ' 8.9 organizuoj.a
.khdastriniq matavimq metu atsiradusiq valsty6ines reiksmds miskq plotq pokydiq
vertinim4 ir teikia iSvadas del jq pagrlstumo;
pagal kompetencijq rengia iSvadas miSkotvarkos klausimais teisesaugos
institucijoms;
!.10
I pagal kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasiiarimuose; "
!.1
8.12 pafal kompetencij4 rengia ir teikia pasiulymus Valstybines miSkq tarnybos
direktoriui del
metodikq, instrukciiq, rekomendaciiq
kitq norminiq dokumenq miskotvarkos, miskq
inventorizacijos ir miSko i5tekliq apskaitos klausimais tobulinimo;
8.13_rengia ir nustatyta tvarka. Valstybines mi5kq tarnybos direktoriui teikia
skyriaus darbo planus,
veiklos ataskaitas, informacij4 ir atsiskaito uZ savo veikja:
8.14 direktoriaus pavedimu atstovauja svarstant miSkotvarkos vystymo bendruosius
klausimus
valstybines valdZios ir valdymo institucijose;
8.15 uztikrina, kad leSos, skirtos skyriui finansuoti, bltq racionaliai ir taupiai naudojamos;
8.16kelia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose
renginiuose;
8'17 pagal kompetencij4 atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines milkq tamybos
tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo.

ir

VI. SIAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
9. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas tiesiogiai pavaldus Valstybines miikq tamybos

direktoriui, netiesiogiai

-

direktoriaus pavaduotojams.

