ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. koordinuoja sumedėjusių augalų, miškų ir miško medelynų fitosanitarinių tikrinimų bei
stebėsenos atlikimą Lietuvos Respublikoje;
2. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie medienos, medinės pakavimo medžiagos ir
sumedėjusių augalų bei su jais susijusių kenksmingųjų organizmų fitosanitarinės kontrolės
rezultatus;
3. kaupia ir sistemina informaciją apie tarnybos specialistų atliekamus fitosanitarinius tikrinimus dėl
kenksmingojo organizmo Xylella fastidiosa (Well et Raju);
4. analizuoja, ruošia, derina, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su mediena, medine
pakavimo medžiaga ir sumedėjusiais augalais bei su jais susijusiais kenksmingaisiais organizmais
bei rengia teisės aktų projektus;
5. kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikoje aptiktus kenksminguosius organizmus
bei rengia fitosanitarinių priemonių planus kenksmingųjų organizmų židiniams sunaikinti bei
plitimui kontroliuoti;
6. ruošia kenksmingųjų organizmų židinių žemėlapius geoinformacinėmis sistemomis;
7. rengia ataskaitas Europos Komisijai, Europos Sąjungos šalims narėms, Europos ir Viduržemio
jūros baseino šalių augalų apsaugos organizacijai dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju), medienos,
medinės pakavimo medžiagos, sumedėjusių augalų, miškų ir miško medelynų kenksmingųjų
organizmų atliktų fitosanitarinių tyrimų, aptiktų kenksmingųjų organizmų židinių, taikomų
fitosanitarijos priemonių;
8. ruošia metodinę medžiagą, rengia informacinius pranešimus ir kitus dokumentus dėl sumedėjusių
augalų, medienos ir medinės pakavimo medžiagos patikros ir taikomų fitosanitarijos reikalavimų;
9. pagal kompetenciją rengia tarnybos specialistams skirtą metodinę medžiagą bei organizuoja
seminarus ar mokymus tarnybos specialistams bei suinteresuotiems ūkio subjektams;
10. ruošia informaciją apie fitosanitarinius reikalavimus medienai, medinei pakavimo medžiagai,
sumedėjusiems augalams ir ją pristato mokymų metu augintojams, gamintojams, kitų institucijų
atstovams;
11. analizuoja ir sistemina Nuolatinio Augalų Sveikatingumo Komiteto posėdžiams pateikiamą
medžiagą miško kontrolės klausimais;
12. konsultuoja bei teikia informaciją, susijusių su mediena, medine pakavimo medžiaga ir
sumedėjusiais augalais bei jų fitosanitarine kontrole, suinteresuotiems asmenims;
13. analizuoja ir atsako į valstybės institucijų ir kitų asmenų paklausimus ar pavedimus, rengia
dokumentus, informaciją, raštus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirta veiklos sritimi;
14. pagal kompetenciją pavaduoja kitus Fitosanitarijos skyriaus specialistus jų atostogų, ligos,
kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems
nesant;
15. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir
jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, nurodymus, susijusius su skyriaus ir tarnybos
strateginių tikslų įgyvendinimu.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
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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 miškininkystės arba ekologijos
krypties išsilavinimą;
3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir laiku ją panaudoti;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

