ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Priima paraiškas įrašyti javų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar suteikti joms teisinę
apsaugą Lietuvos Respublikoje. Atlieka šių paraiškų ekspertizę. Jeigu minėtos paraiškos neatitinka
teisės aktų nustatytų reikalavimų, grąžina jas pareiškėjui ištaisyti nurodytus trūkumus.
2. Registruoja gautas paraiškas įrašyti augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar suteikti
augalų veislėms teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje Paraiškų registravimo žurnale.
3. Užsako javų veislių reikiamus sėklos kiekius išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo bei ūkinio
vertingumo tyrimų atlikimui, kontroliuoja jų gavimą ir užtikrina šių dauginamosios medžiagos
kiekių pateikimą laiku minėtus tyrimus atliekančioms institucijoms.
4. Informuoja tarnybos Augalų veislių skyriaus vedėją apie reikiamą javų veislių išskirtinumo,
vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą, jeigu augalo veislei šie tyrimai nėra atlikti arba nepradėti
atlikti kompetentingoje kurios nors Europos Sąjungos šalies institucijoje.
5. Organizuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja javų veislių ūkinio vertingumo ir jų
tinkamumo Lietuvos klimato sąlygoms tyrimų atlikimui augalų veislių tyrimo skyriuose.
6. Tikrina metines javų veislių tyrimo ataskaitas, gautas iš augalų veislių tyrimo skyrių.
7. Apibendrina ir įvertina javų veislių tyrimo duomenis, gautus iš augalų veislių tyrimo skyrių, už
visą augalų veislių tyrimo laikotarpį.
8. Rengia metines augalų veislių tyrimo ataskaitas selekcininkams ar jų įgaliotiems atstovams.
9. Išrašo sąskaitas selekcininkams arba jų įgaliotiems atstovams už augalų veislių ūkinio
vertingumo tyrimų atlikimą ir dėl metinio mokesčio už augalų veisles, įrašytas į Nacionalinį augalų
veislių sąrašą, apmokėjimo.
10. Organizuoja kontrolinių augalų veislių dauginamosios medžiagos pavyzdžių surinkimą,
saugojimą ir augalų veislių atpažinimą, įrengiant atitinkamus bandymus.
11. Bendrauja su javų veislių selekcininkais jų sukurtų, atrastų ar išskirtų naujų veislių ūkinio
vertingumo tyrimų ir teisinės apsaugos naujoms javų veislėms suteikimo Lietuvos Respublikoje
klausimais.
12. Vykdo kitus, su tarnybos Augalų veislių skyriaus funkcijomis susijusius, šio skyriaus vedėjo
pavedimus pagal kompetenciją.
13. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas asmeniškai atsako už pareigybės aprašyme
nurodytų funkcijų vykdymą ir kuruojamos srities rezultatus.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos
krypties arba biologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties
(bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties javų veislių tyrimo, registravimo ir teisinės
apsaugos joms suteikimo srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius augalų veislių
registravimą ir teisinę apsaugą, žinoti 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinės konvencijos dėl naujų
augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir
1991 m. kovo 19 d. Ženevoje, nuostatas.
4. Žinoti apie javų auginimo technologijas, ligas ir kenkėjus.
5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti javų veislių tyrimų duomenis, sugebėti objektyviai juos
vertinti, mokėti taikyti matematinius–statistinius metodus bandymų duomenų apdorojimui ir rengti
išvadas.
6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

7. Mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. Jeigu
pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokama vokiečių kalba, būtina anglų kalbą mokėti ne
žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

