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MISKO NATJDOJIMo IR STATISTIKoS SKYRIAUS
PAREIGYBTS APRASYMAS

vEDIJo

I. PAREIGYBTS CHARAKTERISTIKA

l.

MiSko naudojimo ir statistikos skyriaus vedejas yra karjeros valstybes tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigyb€s kategorija - 16.

II. PASKIRTIS
4. MiSko naudojimo ir slatistikos skyriaus (toliau - Skyriaus) vedejo pareigybe reikalinga organizuoti
skyriaus darbq uZtikrinti skyiui pavestq funkcijq bei uZdaviniq ir duoq pavedimq vykdym4.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pareigybes funkcijos bendrojoje veiklos srityje - skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigyb€s funkcijos specialiojoje veiklos srityje
miSko naudojimo apimdiq valstybiniams

-

mi5kams skaidiavimo, mi5kotvarkos projektq kokybes vertinimo, miSkq apskaitos ir miSkq [kio
statistiniq duomenq rinkimo, kaupimo, apdorojimo ir skelbimo, oficialiosios mi5kq statistikos
rengimo ir skelbimo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo
nustatomos veiklos vykdytojq, pateikiandiq rinkai medien4 ir medienos produktus, pareigos,
igyvendinimo darbq organizavimas.

TV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAIIEIAM VALSTYBTS
TARNAUTOJUI
7. Valstyb€s tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
7.1 tureti aukSt4ii (magistro ar jam prilyginam4) mi5kininkystds iSsilavinim6
7.2 turdli ne maZesng kaip 5 metq darbo miSkq Zinyboje patirti, ne maZesng kaip
vadovaujandio darbo patirtj ;
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metq

7.3 biiti susipaZinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstyb€s tamybq, miSko
naudojimq miSkq ir mi5kq ukio apskaite informacijos tvarkym4 ir teikimq Valstybin€s miskq
tamybos veiklq;
7.4 mokdti atlikti teisOs akq, reglamenoojandiq mi5ko naudojimq miSkq ir milkq tikio apskait4
ekspertizg;
7.5 mok€ti

valdyi, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 apie miSkus, misko iiki ir

rengti

iSvadas:

7.6 savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir savo pavaldiniq veikl4;
7.7 sklandZiai dCstyti mintis ra5tu ir ZodZiu, iSmanyti raStvedybos taisykles;
7.8 mok€ti dirbti biuro programq Microsoft office paketu, intemeto narsykle, elektroninio pasto
programa, vieninga dokumentq valdymo informacine sistema (VDVIS);
7.9 mok€ti dvi uZsienio kalbas (i5jq viena - anglq) 82 lygiu, skaityti techninius tekstus anglq kalba;
7.l0 tureti B kategorijos vairuotojo paZymejimq.

V. SIAS PAREIGAS EINANEIo

vALsTYBIs TARNAUToJo FtJNKcIJoS

8. Sias pareigas einantis valstybds tamautojas vykdo 5ias funkcijas:
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8'l pagal kompetenciiq uztikrina. Lietuvos. Respubrikos
seimo ir Vyriausyb€s nutarimr{,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei v"rlryui"er istatymq,
tilisr.q tamybos direktoriaus jsakymq ir kitq
teises aktq vykdym4;
8'2 organizuoja ir kontroliuoia skyriaus kompetencijai
priskirtg darbq vykdymq, uztikrinant farnybai
keliamq uZdaviniq igyvendinima;
8.3 tvirrina privadiq miSkq vidinls mijkotvarkos proiektus:
d'4 palarko rysius su misku apskaitos irmiskq
ukio itatistiniq duomenq teikejais, va(otojais;
8'5 kontroliuoja ir analizuoja,. kaip miskq
iprt"re";y-#,tys, miskq Ekio statistinius duomenis
kaupiantvs skvriaus darbuotoiai sisiemina, ;pi;r;j;"ir-."giu
inrorru"'r;a ,t.rf ir*i,'r""gru is"uou,
ir teikia jas tarnybos
direktori-ur;

8'6 koordinuoJa pagrindiniu misko kirtimq
metines kirtimo normos valstybiniq miskq valdyolams
skaid.iavim4 ir teikia ilvadaj apie jos vykdym4;
8.7 koordinuoja ofi cialiosios riS[q statistitos'rengimq
ir skelbim4;
8'8,koordinuoja Europos parramenro. ir Tarybos
i"gtur.nto (Es;

veklos vykdytoiq, pateikiandiq rinkai medien4

Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos

;;i;;;, produktus, pur"igor, igyu.nainimo
'i
olx:;r''ff#o:i:;
-'
i.arp,au,inemis
li{iffii:iii;:,'#ff'Tl',x"!^i,Tff:''i;u"i}11}":
imonem_is, istaigomis ar organizacijomis;

Ti,l,""iio,r5,

romgetencijq rengia ir. te.ikia
l'l.t ffcat.instrukcijq,
metodikq'
rekomendacijq

pasiurymus Valsfybines miskq tarnybos direktoriui
der
ir kitri norminiq dokumentq misko naudojimo ir misko isteklirt

apskaitos klausimais tobulinimo:
8'12 rengia ir nustab4a tvarka, varstybines
miskq tamybos direktoriui
teikia skyriaus darbo pranus,
-'
veiklos araskaitas, informacij4 ir atsiikaito
uZ ,uuJ u.if.ie-;--

6'rr 0rreKtoraus pavedimu atstovauja svarstant misko
naudojimo, miSkq ir miskq ukio apskaitos
vystymo bendruosius krausimus varstybin€s
varozios ir vaiJymb institucijose;
8' 14 uZtikrina, kad lesos, skirtos skyriui
nnunruoii, uuq .uJionatiai ir taupiai naudojamos;
savarankiitui ir auiv"u"a-urL-LJnr.r"n.iior., seminaruose
3;ll,l:1':"^*"'okacij4
bei krtuose
renglnruose;
kompetencij4 atrieka kitas funkcijas ar pavedimus,
siekiant Varstybines miskq tarnybos
t$ll
ir uZdaviniq jgyvendinimo.
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VI, SIAS PAREIGAS EINANdIo VALSTYBES
TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9 sias pareigas einantis varsry-be:
llnaytoja; liesiogiai pavardus Varstybines miskq tamybos
direktoriui, netiesiogiai - direktoriaus pavaduoioiui.

