ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl tam tikrų augalams ir augaliniams produktams
kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie skirti moksliniams
tyrimams ir selekcijos tikslams (toliau – kontroliuojama medžiaga) įvežimo į Lietuvos Respubliką,
išvežimo ar gabenimo šalies teritorijoje klausimų;
2. kontroliuoja ir koordinuoja procedūras, susijusias su kontroliuojamos medžiagos, skirtos mokslo
ir veislių selekcijos tikslams, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu arba gabenimu šalies
teritorijoje;
3. analizuoja, ruošia, derina, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kontroliuojamos
medžiagos įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu arba gabenimu šalies teritorijoje;
4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teikiamos finansinės paramos Bendrijos narėms pagal
Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 738/2005, nustatantį išsamias taisykles dėl nuostatų, susijusių su
Bendrijos valstybėms narėms teikiama finansine parama augalų sveikatos kontrolei;
5. koordinuoja ir kontroliuoja šiltnamių agroekosistemose auginamų tam tikrų augalų,
fitosanitarinės būklės tyrimus bei analizuoja, kaupia, sistemina duomenis apie fitosanitarinės
kontrolės rezultatus;
6. rengia teisės aktų projektus dėl šiltnamiuose aptinkamų kenksmingųjų organizmų kontrolės bei
rengia apibendrinimus, pristatymus, seminarus ir mokymus inspektoriams bei kitiems
suinteresuotiems asmenims;
7. organizuoja bulvių, vaisių ir daržovių sandėlių vertinimą;
8. registruoja į fitosanitarinį registrą fizinius ir juridinius asmenis, auginančius, dauginančius,
įvežančius, sandėliuojančius, gabenančius, realizuojančius, superkančius augalus, taip pat
gaminančius, įvežančius, sandėliuojančius, gabenančius, realizuojančius, superkančius augalinius
produktus ir kitus objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina;
9. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su skyriaus veikla.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos veiklą;
2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos
krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
3. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją fitosanitarijos klausimais ir laiku ją panaudoti;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo
lygmens B1 lygiu;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

