PATVIRTINTA
Valstybines miSkq tamybos direktoriaus
2017 m. gruodZio I d. isakymu Nr.273-17-V

MrsKO SEKLU IR SODMENU KOKYBES SKYRIAUS LABORANTO
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE

l.

Pareigybes grupe - Zemes ir mi5kq [kio bei Zuvininkystes specialistai.
2. Pareigybes lygis A2.
3. Pareigybes paskirtis: MiSko seklq ir sodmenq kokybes skyriaus laboranto kokybes tyrimams
atlikti pareigybe reikalinga vykdyti veiklq, susijusi4 su miSko medZiq ir kriimq seklq kokybiniq

rodikliq nustatymu.
4. Pareigybes pavaldumas

- laborantas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
5. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas: 5,2; iSdirbus Siose pareigose 2 metus
i5dirbus 5 metus - 5,6: i5dirbus 10 metu - 6.0.

-

5,4;

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6. Tureti biomedicinos mokslq studijq srities ne Zemesni kaip auk5t4li universitetinj iSsilavinim4
su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygint4 iSsilavinim4 arba auk5t4jj kolegini
iSsilavinim4 su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arjam prilygintu iSsilavinimu.
7. Blti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykiq reguliavim4, Zinoti Lietuvos
Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus ir kitus teises aktus.
susijusius su mi3ko dauginamosios medZiagos auginimu, kokybes vertinimu, seklines bazes
naudojimu.
8. B[ti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s

nutarimais, Valstybines miSkq tamybos direktoriaus lsakymais

ir

kitais teises aktais,
reglamentuojandiais Valstybines miSkq tamybos veiklq.
9. Gerai i5many'ti ir sugebeti taikyti taisykles, standartus ir metodikas, susijusias su mi5ko
medZiq ir krtimq seklq kokybiniq rodikliq tyrimu.
10. Biti susipaZinusiam su reikalingomis cheminemis medZiagomis ir reagentais, jq naudojim4
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimais.
1 l. BDti susipaZinusiam su mi5ko
dekoratyviniq medZiq
krlmq seklq anatomija ir
morfologija.
12. Sugebeti sklandZiai destyti mintis raStu ir ZodZiu, iSmanyti ra3tvedybos taisykles.
13. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas. Moketi dirbti

ir

ir

Microsoft Office kompiuteriniq programq paketu, intemeto narSykle, elektroninio
programa.

III. PAREIGOS
4. Laboranto pareigos:
14.1. Kontroliuoja ir uZtikrina mi5ko dauginamosios medZiagos kokybes nustatymo proceso
atitikimq nustatltiems standartams ir metodikoms.
14.2. ULIikrina miSko dauginamosios medZiagos kokybes nustatymo metodikq tinkamq
pasirinkimq.
14.3.Nustatoseklqpristatomqiqbandiniqkokybiniusrodiklius:1000seklqmasg,Svarum4,
daigum4, gyvybingum4 ir grynumq.
I
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L

14.4. Patikrina sdklq kokybes analiziq rezultatq atitikim4 nustatltiems reikalavimams ir suveda
juos i duomenq bazg.
i+.S. Vykdo daoginamosios medZiagos kiekybines ir kokybinds apskaitos kontrolE' 14.6. ilizi[ri darbo vietq ir laboratorinius irankius (plovimas, dezinfekcija, valymas ir kt,), kaip
to reikalauja jq naudojimo taisykles.
14.7. Kelia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
t+.s. vytao kitus valstybines miskq tamybos direktoriaus ir MiSko seklq ir sodmenq kokybes

.

skyriaus veddjo nurodymus pagal skyriaus kompetencij4.

IV.TEISES
15. MiSko seklq

15.1.

ir sodmenq kokybds skyriaus laborantas turi teisg:

Teikti skyriaus vedejui pasitrlymus del skyriaus darbuotojq darbo tobulinimo, darbo

kokybes bei drausmes gerinimo, darbo naiumo bei efektyvumo kelimo;
15.2. Tureti galimybq prisijungti prie tamybos kompiuterinio tinklo ir intemeto;
programing irang4, taip pat kitas darbui b[tinas priemones
15.3. Gauti kompiuterinE
reikalingas darbui efektyviai organizuoti.

ir

V,ATSAKOMYBE
16. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako uZ:

16.1. paskirtq uzduodiq, duotq pavedimq savalaiki vykdymq, darbo drausmes, saugos darbe ir
prie5gaisrines saugos taisykliq laikym4si;
16.2. patiketq naudoti kompiuterines lrangos, irankiq ir prietaisq prieZilr4 bei saugojim4, darbo

vietoje naudojamos programinbs irangos legalum4.

