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MrsKO STKLV IR SODMENU KOKYBES SXYru.,,c,US
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBIiS APRASYMAS
I. PAREIGYBIS CIIARAK'TERISTIKA
Tamyba) Mi5ko seklq ir sodmenq kokybds
vyriausiasis speciatistas yra karjeros valstyhs tarnautojas.
2. Pareigybes lygis - A
3. Pareigybes kategorija - l3
1. Valstybines mi5kq tamybos

(toliau

-

II. PASKIRTIS

4. Vykdyti valstybing miSko dauginamosios

medZiagos kilmes, gavybos

ir

apyvartos

kontrolE ir kokybes vertinim4.

III. VEIKLOS SRITYS
5. Sias pareigas einantis valstyb6s tamautojas vykdo funkcijas specialiose srityse - mi5ko
seklin€s bazes naudojimo, miSko dauginamosios medZiagos auginimo, prekybos kontrol6 ir duomenq bazes
vedimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBTS
TARNAUTOJUI
atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. biiti susipa2inusiam su Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamybq darbo santykiq
reguliavinA Zinoti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus ir
kitus teises aktus, susijusius su mi5ko dauginamosios medZiagos gavyba ir apyvarta, kokyb6s
vertinimq seklines bazes naudojimu;
6.2. moketi valdyti, kaupti, sisteminti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.3. mokiti dirbti kompiuteriu Microsoft Offrce programiniu paketu ir tureti darbo su
kompiuterinemis duomenq bazemis patirti;
6.4. sklandliai destyti mintis rastu ir ZodZiu, ismanyti raswedybos ir teises aktq rengimo
6. Valstybes tamautojas, einantis dias pareigas, turi

taisykles;
6.5. moketi uZsienio kalbq;

6.6. tureti universitetini ar jam prilyginame auk5t4ii mi5kininkystes i5simokslinim4 ne

maZesnE kaip 3 metq darbo mi3kq srityje

patirtl

6.7. btiti pareigingam, kUrybingam, turdti organizaciniq gabumq.

v. SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUI\KCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybds tamautojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. pagal suteiktus igalinimus kontroliuoja mi5ko savininkus, valdytojus, naudotojus mi5ko
dauginamosios medZiagos gavybos ir apyvartos bei seklines bazds naudojimo srityje;

medziagos
7.2, vykdo dauginamosios medziagos kilmds kontrolE, ivertinant dauginamosios
siuntos atitikimqteises aktuose nustatytiems reikalavimams;
7.3. vykdo dauginamosios -"dziugo, kiekybines ir kokybin6s apskaitos kontrolg, uZtikrina
dauginamosios medZiagos kilmOs ir kokyb€s duomerrq baz€s funkcionavimq;
pagalbq
7.4, vykdo adriinistracinE oficialiq uZsienio ir Salies [staigq teikiamq savitarpio
laikantis Eurbpos Sqiungos standartizuotos informacijos apie mi5ko dauginamqj4 medZiagq
apsikeitimo tvatkos;
7 .5. dalyvauja rengiant ilgalaikius skyriaus veiklos planus;
7.6. rengia ityriuor veikl-os ataskaitas ir prisideda prie Tamybos veiklos ataskaiq Aplinkos
ministerij ai rengimo;
,""gi" teis€s aktq miSko dauginamosios medZiagos gavybos ir apyvaf,tos bei seklines
bazds naudojirio srityje, privalomq visiems miSko savininkams, valdytojams ir naudotojams,

i,l.

projektus;
srityje
7.8. rengia norminiq dokumentq dauginamosios medZiagos kokybds nustatymo
projektus;
7.9. vykdo kitus su TamYbos funkcijomis susijusius vienkartinio pobiidZio Valstybinds
pavedimus'
miSkrl tamybos direkloriaus ir Mi5ko sdklg ir sodmenq kokybds skyriaus vedejo
siekdamas Tarnybos strateginiq tikslq'

VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBTS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
ir sodmenq
8. Sias pareigas einantis valstybds tamautojas tiesiogiai pavaldus Mi3ko s6klq
kokybes skyriaus vedejui.

