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NAcIoNALrNts vrrSxq INvENToRrzACrJos sKyRrAus vBnn.lo
pAvADUoroJo pARErcyBts lpnaSyM,qs
r.

p.qRrrcysfs CHARAKTERISTIKA

l. Nacionalin€s miSkq inventorizacijos skyriaus vedejo pavaduotdas yra karjeros valstybes
tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes kategorija - 15.
II, PASKIRTIS
4. Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus (toliau

- skyrius) ved€jo pavaduotojo pareigybe
reikalinga organizuoti Nacionalin€s miSkq inventorizacijos skyriaus darb4, uZtikrinti skyriui
pavestq funkcijq, uZdaviniq ir duotq pavedimq rykdym4.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos specialioje veiklos srityje - nacionalines mi5kq inventorizacijos atrankos
metodu rykdymo, atrankos biidu gautq statistiniq duomenq apie Lietuvos milkus kaupimo,
rinkimo bei warkymo, mi5kq biikles stebdsenos Salies miSkuose rykdymo, reguliaraui statistiniq

ataskaitq rengimo, nepriklausomq medienos matuotojq veiklos prieZiiiros (pagal kompetencij4)
uZtikrinimas.

IV. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. valstybes tamautojas, einantis lias pareigas, turi

atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1' tur€ti auk5tqji universitetini iSsilavinimX biomedicinos mokslq studijq srities miSkininkystes
(1481) krypties magistro arba auk5tesniii kvalifikacini laipsni;
6.2. tureti vadovaujandio darbo patirti, ne maZesng kaip 5 metq darbo patirti, vykdant miskq
inventorizacij4 atrankiniu metodu ir milkq blkles stebesen4;
6.3. turi bDti susipaZings su tarptautiniais miSkq biikles stebesenos metodais, Valstybines milkq
inventorizacijos atrankos metodu nuostatais bei Nacionalines mi5kq inventorizacijos ir rniskq
sveikumo monitoringo darbo taisyklemis, informacijos apie Lietuvos miskus rinkimo,
sisteminimo bei analizes reikalavimaisl
6.4. moketi valdyti, kaupti, sisteminti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.5' moketi savarankiSkai planuoti, organizuoti savo ir kiq skyriaus darbuotoiq veikl4;
6.6. moketi sklandZiai destSrti mintis ra5tu ir ZodZiu;
6.7. moketi dirbti su Microsoft office, Foxpro, ESRI AT.GIS ir Gps programine
iranga;
6.8. moketi ne Zemesniu, kaip B I lygiu anglq ar vokiediq ir rusq kalb4.

v. SIAS PAREIGAS EINANEIO vALsTYBEs TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo 3ias funkcijas:
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7.1. pagal savo kompetencijq uZtikina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimq, aplinkos ministro, Valstybines mi5kq tamybos direktoriaus isakymq ir kitq teises aktq

\,ykdym4;
7.2. konffoliuoja skyriaus kompetencijai priskirtq darbq vykdymq ir jq kokybg, uZtikrindamas
tamybai keliamq uZdaviniq igyvendinim4;
7.3. organizuoja nacionalines miSkr+ inventorizacijos lauko darbq kontroles ir mi5kq bDkles
stebesenos darbus, formuoja miSkq blkles stebesenos duomenq bazes;
7.4. kontroliuoja mi5kq nacionalines inventorizacijos lauko darbus vykdandirl asmenrl sudaromq
inventorizuotq objektq duomenq baziq kokybg, vykdo Siq duomenq priemim4;
7.5 organizuoja nepriklausomq medienos matuotojq veiklos kontroles darbus;
7.6. palaiko ry5ius su tarptautiniais miSkq blkles stebejimo koordinaciniais centrais, laiku teikia
jiems duomenis apie Lietuvos mi5kq blklg;
7.7. rengia nacionalines miSkq inventorizacijos ir miSkq bikles stebesenos normatyws;
7.8. teikia skyriaus vedejui pasillymus del nacionalines mi5kq inventorizacijos ir mi5kq blkles
stebesenos sistemos tobulinimo;
7.9. organizuoja nacionaling mi3kq inventorizacij1
mi5kq bDkles stebesen4 vykdandiq
specialistq lauko darbq treniruotes;
7.10. nustatlta tvarka teikia skyriaus vedejui veiklos darbo planus, ataskaitas, informacijq ir
atsiskaito uZ savo veiklq;
7.1l. nesant skyriaus vedejo vadovauja skyriaus veiklai ir atsako uZ tai, kad skyrius vykdytqjam
pavestus uZdavinius ir funkcijas;
7.12. vykdo kitas Valstybines miSkq tamybos direktoriaus ir Nacionalines miSkq inventorizacijos
skyriaus vedejo jam suteiktas funkcijas, pavedimus.
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VI. SIAS PAREIGAS EINANCIo VALSTYBES TARNAUT0Jo PAVALDUMAS

8. Sias pareigas einantis valstybes tamaulojas tiesiogiai pavaldus Nacionalines miskq
inventorizacijos skyriaus vede.;ur.

