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VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBTS APRASYMAS

I. PAREIGYBE

1.
2.
3.

S

CHARAKTERISTIKA

Mi5ko seklq ir sodmenq kokybes skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros
valstyb€s tamautdas.
Pareigybds lygis-A
Pareigybes kategorija

-

13

II. PASKIRTIS

4.

Milko seklq ir sodmenq kokybes skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga
igyvendinti MiSko seklq ir sodmenq kokybes skyriaus (toliau - Sk1'rius) tikslus ir
uZdavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5.

Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje - vykdl'ti valstybinE mi5ko
dauginamosios medZiagos kilmes, gavybos ir apyvartos kontrolg.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI sNS PN,NNTC.IS EINAI\EIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI

6.

Valsrybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1 . Tureti universitetini ar jam prilyginq i3silavinim4 biomedicinos mokslq studijq srities
miSkininkystes ( I 48 I ) krypties diplomuoto specialisto arba auk5tesnii i kvalifikacinl laipsni.
6.2.2inoti Lietuvos Respublikos istatlmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus ir
kitus teises aktus, reglamentuojandius miSko dauginarnosios medZiagos kilmes, gavybos ir
apyvartos kontrolQ bei kokybes vertinimq taip pat Europos S4iungos teises aktus Skyriaus
kompetencijos klausimais.
6.3. Moketi mi$ko dauginamosios mediiagos kilmes, gavybos ir apyvartos konfioles biidus

ir metodus.
6.4. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti iSvadas.
6.5. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4'
6.6. Sugebeti sklandZiai destlti rnintis ra3tu ir Lodliu, i5manyti ra5tvedybos taisykles.
6.7. Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Ofticc kompiuteriniq programq paketu,
intemeto nar5ykle ir elektroninio pa5to prograrna.

6,8. Moketi uZsienio kalba B I lygiu.
6.9. Turdti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.
6.10. Tureti ne maZiau kaip 3 metq darbo patirti mi5kq

iikio srityje.

v. SIAS pAREIGAS EINANdIo vAl.sryBts TARNAUToJo FUNKcIJos

-

7. Sias pareigas einanlis valstybes tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje
vykdo valstybing mi5ko dauginamosios medZiagos kilmes, gavybos ir apyvartos konholg:
7.1. Pavaduoja Skyriaus vedejq kai vedejas serga, atostogauja ar yra i5vykgs i5 Lietuvos.
7.2. Kontroliuoja miSko savininkus, valdytojus, naudotojus mi3ko dauginamosios
medZiagos gavybos ir apyvartos bei seklines bazes naudojimo srityje.
7.3. Vertina dauginamosios medZiagos siuntq atitikim4 teises aktuose nustatytiems

reikalavimams.

T.4.Kontroliuoja dauginamosios medZiagos apskaitq tvarko dauginamosios medZiagos
kilmes ir kokybes duomenq bazq.
7.5. Rengia ir teikia informacij4 pagal Europos Sqjungos standartizuotos informacijos apie
mi3ko dauginamqj4 medZiag4apsikeitimo tvarkq.
7 .6. Pagal Skyriaus kompetencijq rengia dokumentq projektus, teikia i5vadas ir pastabas.
7.7. Bendradarbiauja keliant mi5kq ur6dijq, privadiq miSkq savininkq kvalifikacij4 mi5ko
dauginamosios medZiagos kilmes, gavybos ir apyvartos kontroles bei kokybes klausimais.
7.8. Teikia pasiflymus del skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo.
7.9.Kelia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
7.10. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines mi5kq tamybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

VI. SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBTS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui.

