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NACIONALINES MISKU INVENTORIZACIJOS SKYRIAUS
MISKININKYSTES SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBE

l. Pareigybes grupe - specialistai.
2. Pareigybes lygis - A2.
attikti valstybing miSkq inventorizacij4 atrankos metodu ir Siltnamio
3. Pareigybes paskirtis
efekt4 sukeliandiq dujq apskait4 Zem6s naudojimo, Zemes naudojimo keitimo ir mi3kininkystes
sektoriuje.
4. Pareigybes pavaldumas - miSkininkystes specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
5. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas - 5,2; iSdirbus Siose pareigose 2 metus - 5,7,
i5dirbus 5 metus - 6,2, i5dirbus l0 metq - 6,7.
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II. BENDRJEJI REIKALAVIMAI
6. Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus miSkininkyst6s specialistu priimamas dirbti
asmuo, turintis auk5t4ji miSkininkystes iSsilavinimq (arbajam prilygint4).
7. Mi5kininkystes specialistas vykdydamas savo darbo funkcijas vadovaujasi Lietuvos
Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais,

reglamentuojandiais miSkotvark4, mi3kr1 inventorizacij4.
susipaZings su Valstybines mi3kq inventorizacijos
8. MiSkininkystes specialistas turi
atrankos metodu nuostatais bei Nacionalines miSkq inventorizacijos darbo taisyklemis ir sugebeti
jas taikyti praktiniame darbe.
9. Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus mi3kininkystes specialistas turi moketi:
9.1 valdyti, kaupti, sisteminti informacijq ir rengli isvadas,
9.2 sklandZiai destyti mintis raStu ir ZodZiu,
9.3 bent vien4 uZsienio kalb4 (A1 lygiu),
9.4 dirbti su nacionalinds mi5kq inventorizacijos darbuose naudojama iranga.
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III. PAREIGOS
10. Mi5kininkystes specialisto pareigos:
10.1. pagal savo kompetencij4 uZtikrinti Lietuvos Respublikos istatlTnq, Seimo

ir Vyriausybes

nutarimq, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybines miSkq tamybos direktoriaus
isakymq ir kitq teises aktq vykdym4;
10.2. vykdyti lauko darbus: matuoti ir tikrinti pastovius apskaitos barelius;
10.3. tikinti lauko darbq metu renkam4 informacij4, periodi5kai r,rykdyti matavimq savikontrolg;
10.4. rtipintis reikalingais darbui prietaisais, savalaike jq prieZitra ir patikrinimu;
10.5. laiku ir tiksliai atlikti jam pavestas uZduotis ir siekti, kad nebiitq atsilikta nuo darbq
grafiko;
10.6. ne lauko darbq metu Warkyi surinktus duomenis, formuoti duomenq bazes, komplektuoti
apskaitos bareliq matavimo dokumentacij4 bei uZtikinti jos reikiam4 prieZilr4 ir saugoj imq.
vykdl.ti planines dokumentacijos ir pirmines informacijos paruoSim4 lauko darbams;
10.7. atliekant darbus grieZtai laikytis galiojandiq nacionalines mi5kq inventorizacijos darbo
taisykliq;
10.8. racionaliai naudoti jam patiketas darbo priemones, inventorirl, irang4, darbo laik4.
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IV. TEISES
I 1. Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus milkininkystes specialistas turi teisg:
11.1. teikti skyriaus vedejui pasiiilymus del nacionalinds mi5kq inventorizacijos
mi5kq
stebesenos sistemq tobulinimo;
11.2. teikti skpiaus veddjui pasiiilymus del skyriaus darbuotojq darbo tobulinimo, darbo

ir

kokybds bei drausmes gerinimo, darbo naiumo bei efektyvumo kdlimo;
11.3. tureti galimybg prisijungti prie tamybos kompiuterinio tinklo ir intemeto;
1 1.4. gauti kompiutering ir programing irang4, reikalingq darbui efektyviai organizuoti.

V.ATSAKOMYBT
12. Mi5kininkystes specialistas atsako uZ:

12.1 paskirtq uiduodiq, duotq pavedimq savalaiki vykdym4, darbo drausmes, saugos darbe ir
prieSgaisrines saugos taisyklirl laikym4si;
I2.2 patikdt'4 naudoti kompiuterines irangos, irankiq ir prietaisq prieZi[r4 bei saugojimg darbo
vietoje naudojamos proglamines irangos legalumq.

