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NACIONALINES MISKU INVENTORIZACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYMAS
I.

PARETGYBTS CIIARAKTERTSTIKA

L Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus \yriausiasis specialistas yra karjeros valstybes
tamautojas
2. Pareigyb€s lygis - A
3. Pareigybes kategorija - 13

II.

PASKIRTIS

4. Nacionalines mi5kq inventorizacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga igyvendinti Skyriaus tikslus ir uZdavinius - atlildi Siltnamio efekt4 sukeliandiq
dujq apskait4 Zem€s naudojimo, Zem0s naudojimo keitimo ir miSkininkystes sektoriuose bei
valstybing miskq inventorizacij4 atrankos metodu.

III. VErKLos sRrTrs

-

5. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje
atlieka Siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq
apskait4 Zemes naudojimo, Zemes naudojimo keitimo ir miSkininkystes sektoriuose bei valstybing
mi5kq inventorizacijQ atrankos metodu.

IV.

SPECIALIEJ RETKALAVIMAI SIAS PAR.EIGAS EINANtIAM vALsryBEs TARNAUToJUI

6. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. Tur0ti auk5tqji i5silavinim4, biomedicinos mokslq studijq srities miSkininkystes krypties bakalauro arba auk5tesni kvalifikacini laipsnj;
6.2. Tur€ti ne maZiau kaip 1 metq mi5kq inventorizacijos atrankos metodu patirti;
Zinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamybE, vie5qjj administravim4, Valstybines miSkq tarnybos veikl4;
Zinoti tarptautines sutartis, Europos S4jungos teises aktus, reglamentuojandius Siltnamio
efekt4 sukeliandirl dujrl apskait4, Jungtiniq Tauq bendrosios klimato kaitos konvencijos Saliq
konferencijose ir Kioto protokolo Saliq susitikimuose priimtus sprendimus, Tarpvyriausybinio
klimato kaitos komiteto sprendimus, Siltnamio efeld4 sukeliandiq dujq apskaitos gerosios praktikos gaires, valstybines miSkq inventorizacijos atrankos metodu nuostatus bei nacionalin€s miSkq
inventorizacijos darbo taisykles,
Sugebeti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4;
Sugebeti sklandZiai desb4i mintis raStu ir ZodZiu, ismanlti rastvedybos taisykles;
Moketi atlikti teises akq, reglamentuojandiq Siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq apskait4,
mi5kq inventorizaoij4, miSkotvark4 ir mi5ko naudojim4, analizg;
Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengli iSvadas;

6.3.
6.4,

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Moketi dirbti Microsoft Office kompiuteriniq programq paketu, interneto narSykle ir
elektroninio pa5to programa, ESRI AToGIS 9.x programine jranga ir GPS programine iranga.
6. 10. Moketi anglq kalb4 A I lygiu:
6.11. Turdti B kategorijos vairuotojo paZymejim4;

V, Sns p,lnuc,ls Etr{ANCro vAI,sryBts TARNAUToJo FUNKcrJos
7._ Sias p_areigas einantis valsrybes tamautojas vykdo sias funkcijas specialiojoje veiklos srityje:
atlieka siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq apskait4 Zemes naudojimo, Zemes naudojimo
keitimo ir miSkininkystes sektoriuose bei valstybing miskq inventorizacijq atrankos metodu:
organizuoja ir kontroliuoja inZinieriniq techniniq darbuotoiq grupds (toliau gmpes) veikl4
susijusi4 su kasmetine Siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq apskaita bel nicionalines-miikq inven-

71..
7.2.

torizacijos vykdymu.
7.3. Kaupia bei tvarko lauko darbq metu atliktq matavimq duomenis ir siltnamio efekt4 suketiandiq dujq ir nacionalines mi5kq inventorizacijos duomenq Lazes.
7'!., .Rengia ataskaitas susijusias su Siltnamio efekt4 sukeliandiq dujq apskaita ir nacionaline
mi5kq inventorizacija atrankos metodu.
7.5' _ Teikia pasiiilymus skyriaus vedejui d6l metodikq, instrukciiq, rekomendaciiq, normatyvrr
ir apskaitos sistemq 5iltnamio efektq sukeliandiq dujq apskaitos bel ir nacionaliner
-iSt q inu"ntorizacijos atrankiniu metodu klausimais tobulinimo.
7 .6.
Nustatyta tvarka teikia Skyriaus ved€jui veiklos planus, ataskaitas, informacijQ ir atsiskaito
uZ savo ir grupes veikl4 kameraliniq darbq metu.
7_.7 Pagal kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose.
7.8. Skyriaus veddjo pavedimu vykdo kitq darbuotojq funkcijas, jiems nesant.
7.9. Teikia pasiiilymus del Skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo.
7.10. Kelia kvalifikacijE saVaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijoie, seminaruose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
7.ll' . Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miskq tamybos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo.

\{.

Sns plnrrcls EINANdIo vALsryBEs TARNAUToJo

8.

Sias pareigas.einantis valstybes tamautojas tiesiogiai pavaldus Nacionalin€s mi5kq inventorizacijos skyriaus vedejui.

pAVALDUMAS

