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VALSTYBINES MISKU TARNYBOS
NACIONALINNS MISXU INVENTORIZACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS
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PARETcYBES cHARAKTERtSTtKA

1.1. Nacionalines miSkq inventorizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybes

tamautoj as
1.2. Pareigybes lygis - A
I .3. Pareigybes kategorija

*

l3

2. PASKtRTIS
2.1. Nacionalines mi5kq inventorizacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga igyvendinti Skyriaus tikslus ir uZdavinius - vykdyti valstybing mi5kq inventorizacij4 atrankos metodu ir miSkq bDkles stebesen4 pagal tarptautines miSkq stebesenos
programas bei kontroliuoti valstybines sklypines mi5kq inventorizacijos kokybg valstybes
lygiu.

3. VEIKLoS SRITIS
organizuoja ir kontroliuoja brandZiq
3.1. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje
medynq inventorizacij4 atrankos metodu, kontroliuoja valstybing mi5kq inventorizacij4 atrankos metodu bei vykdo mi5kq b[kles stebesen4 pagal tarptautines miSkq stebesenos pro-

-

gramas.

4. SpEcrALrEJt RETKALAvTMAT Slls plnptcls EINANCIAM vALsrYBts TARNAUToJUI
4.1. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus
4.2. Tveti auk3tqji universitetini ar jam prilygint4 Biomedicinos mokslq studijq srities Mi5kininkystes krypties iSsilavinim4.
4.3. Tureti ne maZiau kaip I metq miSkq inventorizacijos atrankos metodu patirti.
4.4. Tureti ne maZiau kaip 1 darbo, susijusio su mi5kq GIS duomenq baziq tvarkymu, pati(i.
4.5. Zinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4, vie34ji administravim4, Valstybines miSkq tarnybos veikl4.
4.6. Zinoti tarptautines sutartis, susijusias su miSkq b[kles stebesena, valstybines mi5kq inventorizacijos atrankos metodu nuostatus bei nacionalines miSkq inventorizacijos darbo taisykles ir
miSkq sveikumo monitoringo darbo taisykles.
4.7. Sugebeti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.8. Sugebeti sklandZiai destyti mintis raitu ir ZodZiu, iSman1.ti ra5tvedybos taisykles.
4.9. Moketi atlikti teises aktq, reglamentuojandiq miSkq inventorizacij4, mi5kotvark4 ir miSko
naudoj im4, analizg.
4.10. Moketi valdyi, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
4.11. Moketi dirbti Microsoft Office kompiuteriniq programq paketu, intemeto nar5ykle ir elektroninio pa5to programa, FoxPro programa, ESRI ATcGIS 9.x programine iranga ir GPS programine iranga.
4.12. Tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.

z

5. Stls plnucls ntxlxtlo vllsrYBts TARNAUToJo FUNKcIJos
5.1. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje
organizuoja ir kontroliuoja brandZiq medynq inventorizacij4 atrankos metodu, kontroliuoja
valstybing miskq inventorizacij4 atrankos metodu bei vykdo miskq blkles stebesen4 pagal
tarptautines mi Skq stebesenos programas.
5.2. Organizuoja brandZiq medynq inventorizacijos atrankos metodu darbus, priimta teikiamus
brandZiq medynq inventorizacijos atrankos metodu duomenis ir atliekajq kontrolg.
5,3. Vykdo valstybing mi5kq inventorizacij4 atrankos metodu.
5,4. Vykdo miSkq bnkles stebesen4 pagal tarptautines mi5kq stebesenos programas.
5.5. Kaupia bei tvarko atliktq kontroliniq matavimq duomenis formuoj a jq archyvus.
5.6. Rengia ataskaitas susijusias su atliktais kontroliniais matavimais.
5.7. Teikia pasif,lymus skyriaus vedejui ddl metodikq, instrukcijq, rekomendacijq ir normatyvtl
brandZiq medynq inventorizacij os atrankos metodu, mi3kq blkles stebesenos bei ir nacionalines miSkq inventorizacijos atrankiniu metodu klausimais tobulinimo.
5,8. Nustatlta tvarka teikia Skyriaus vedejui veiklos planus, ataskaitas, informacij4 ir atsiskaito uZ
savo veikl4.
5.9. Pagal kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose.
5.10. Skyriaus vedejo pavedimu vykdo kitq darbuotojq funkcijas, jiems nesant.
5.11. Teikia pasillymus del Skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo.
5.12. Kelia kvalifikacij4 savarankiskai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
5.13. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines mi5kq tamybos tikslq ir uZdaviniq

-

igyvendinimo.
6, Stls plnntcls rrluxiro vlr,srYBts TARNAUToJo PAvALDUMAS
6.1. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus,vedejui.

