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NACIONALINES MISKU INVENTORIZACIJOS SKYRIAUS
VEDt,JO PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Nacionalines mi5kq

inventorizacijos skyriaus vedejas yra karjeros valstybes hmautojas.

2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes kategorija

-

16.

II. PASKIRTIS

4.

Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus (toliau - Skyriaus) vedejo pareigybe
reikalinga organizuoti skyriaus darb4, uztikinti skyriui pavestq funkcijq, uZdaviniq ir duotq
pavedimq rykdym4.

III. VEIKLOS SRJTIS
5. Pareigybes funkcijos bendrojoje veiklos srityj e - skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigybes funkcijos specialioje veiklos srityj e nacionalines miSkq inventorizacijos
atrankos metodu vykdymo, atrankos bfidu gautq statistiniq duomenq apie Lietuvos miSkus

-

kaupimo, rinkimo bei tvarkymo, mi5kq bUklds stebesenos Salies mi5kuose vykdymo,
iSmetamq ir absorbuoj amq Siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq kiekio apskait4 Zemes
naudojimo, Zemes nudoj imo keitimo ir miSkininkystes sektoriuje vykdymo, reguliaraus
statistiniq ataskaitq rengimo, sklypines mi5kq inventorizacijos kontroles Salies lygiu
uZtikinimas.

IV. SPECIALIIS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
7. Valstyb6s tamautoj as, einantis Sias pareigas, turi

atitikti

7.1 . tureti auk5tqji mi5kininkystes i5silavinimq;
'l .2. tur'dti ne maZesng kaip
5 metq vadovaujandio darbo

Siuos specialius reikalavimus:

patirtj miSkq Zinyboje;
susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuoj andiais miSkq blkles stebesen4,
miikotvarkE bei miSkq inventorizac ij 4;
7.4. bnlj susipaZinusiam su tarptautiniais mi5kq blkles stebesenos metodais, Valstybines
mi5kq inventorizacij os atrarkos metodu nuostatais bei Nacionalines miskq inventorizacijos ir
mi5kq sveikumo monitoringo darbo taisyklemis, sugebeti tai taikyti praktiniame darbe;
7.5. moketi valdyti, kaupti, sisteminti informacij4 ir rengti i5vadas, Zinoti miikq
inventorizacijos atrankos metodu teorinius ir metodinius pagrindus;
7.6. moketi atlikti teises aktq, reglamentuojandiq mi5kq inventorizacij4 ekspertizg;
7.7. moketi savarankiSkai planuoti, organizuoti savo ir savo pavaldiniq veikl4;
7.8. moketi sklandZiai destl.ti mintis raStu ir ZodZiu;
7.9. moketi dvi uZsienio kalbas (i5 jq viena - anglq), skaityti techninius tekstus anglq kalba;
7.10. moketi dirbti Microsoft Office, FoxPro, ESRI ATcGIS programine
iranga.
7.3.

bfti

v. $l.ls pARErcAs

ux,qldlo v.lmrvtDs

TARNAUToJo FUNKcrJos

8. Sias pareigas

einantis valstybes tamautojas vykdo 5ias funkcijas;
pagal
8.1.
savo kompetencii4 uztikrina Lietuvos Respublikos iitatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimq, aplinkos ministro, valstybines milkq tamybos direktoriaus
isakymq ir kitq teises
aktq rykdym4;
8.2, organizuoja skyriaus darbus, uztikrinant tamybai keliamq uzdaviniq
' igyvendinim4;
8.3, ruolia ir teikia tvirtinimui nacionalines mi3kq inventorizacilos d-arbq instrukcijas ir
normatyvus;

kontroliuoja nacionalinds miSkq inventorizacijos, miskq stebdsenos ir ismetamq ir
{99r!yojamq Siltnamio efek4 sukeliandiq dujq kiekio Zemes naudojimo, zemes naudojimo
8-4.

keiiimo ir mi5kininlrystes sektoriuje apskaitos lauko darbus;
8.5. apibendrina nacionalines_ miskq inventorizacijos skyriuje sukauptus duomenis, rengia
ataskaitas ir atitinkamus leidinius;
8.6. nustaqrb tvarka teikia valstybines mi3kq tamybos direktoriui veiklos darbo planus,
ataskaitas, informacij4 ir atsiskaito uZ savo veikl4;
8'7' teikia atrankos btidu surinktq ir apibendrint4 informacij4 apie svarbiausius Lietuvos
miSkq rodiklius ir jq kait4 Lietuvos ir Europos S4jungos iuinieresuotoms valstybinems
institucijoms, mokslo istaigoms bei visuomenei;
8.8. teikia informacii4, skirt4 miskq lkines veiklos efektyvumui
ivertinti bei miskq lkio
vystymo strategijai planuoti uZ politik4 miskq [kio sektoriuje atsakingoms valstybinems
institucijoms;
8.9. direktoriaus pavedimu atstovauja svarstant nacionalines mi5kq inventorizacijos ir mi5kq
stebesenos bendruosius klausimus valstybines valdZios ir valdymo institucijose;
8.10. uZtikina, kad leSos, skirtos Nacionalines miskq inventoiizacijos skyiiui finansuoti, bntq
racionaliai ir taupiai naudojamos;
8.11. vykdo kitas Valstybines miskq tarnybos direktoriaus jam suteiktas funkcijas, pavedimus.

VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO vALsTYBTs TARNAUToJO PAVALDUMAS
9. Sias pareigas. einantis valstybes.tamautojas tiesiogiai pavaldus Valstybines miskq tamybos

direktoiiui, netiesiogiai - direktoriaus pavaduotojui.

