ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Koordinuoja ir kontroliuoja Augalų dauginamosios medžiagos, Augalininkystės produktų
kokybės tyrimų laboratorijos, Augalų veislių, Kauno augalų veislių tyrimo, Kaišiadorių augalų
veislių tyrimo, Pasvalio augalų veislių tyrimo, Plungės augalų veislių tyrimo, Šilutės augalų veislių
tyrimo, Utenos augalų veislių tyrimo ir Vilniaus augalų veislių tyrimo skyrių darbą bei metodiškai
jiems vadovauja.
2. Yra atsakingas už valstybės augalų dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų kokybės
gerinimo, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos politikos įgyvendinimą.
3. Koordinuoja ir kontroliuoja jam priskirtų Augalininkystės tarnybos padalinių veiklą, rengiant
Augalininkystės tarnybos metinius veiklos planus.
4. Duoda nurodymus jam priskirtų pavaldžių padalinių darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.
5. Užtikrina, kad rengiami dokumentai atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus.
6. Rūpinasi jam priskirtų padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.
7. Priima interesantus augalų dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo,
augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos ir kitais Augalininkystės tarnybos veiklos
klausimais.
8. Pagal kompetenciją palaiko ryšius ir atstovauja valstybei Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos
darbo grupėse, ISTA (Tarptautinė sėklų tyrimo asociacija), UPOV ( Tarptautinė naujų augalų
veislių apsaugos sąjunga), OECD (Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija) ir kitose tarptautinėse organizacijose.
9. Pavaduoja Augalininkystės tarnybos direktorių, jam nesant.
10. Augalininkystės tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Augalininkystės tarnybą teisme bei
pasitarimuose kitose institucijose, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis Augalininkystės
tarnybos veiklos klausimais.
11. Augalininkystės tarnybos direktoriui įgaliojus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas.
12. Vykdo kitus Augalininkystės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti
Augalininkystės tarnybos strateginiai tikslai.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

ŠIAS

PAREIGAS,

TURI

ATITIKTI

ŠIUOS

1.Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos ar biologijos
krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties.
3. Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus reglamentuojančius augalininkystę.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti Augalininkystės tarnybai reikšmingą informaciją
ir rengti išvadas.
6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

