ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Organizuoja skyriaus darbą ir užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos skyriui pavestos funkcijos.
2. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, žemės ūkio ministro įsakymų, tarnybos direktoriaus ar
jo pavaduotojų, Augalų veislių skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą augalų veislių tyrimo srityje.
3. Pagal kompetenciją skyriaus darbuotojams duoda su skyriaus funkcijų vykdymu susijusius
pavedimus ir tikrina, kaip jie vykdomi.
4. Paskirsto skyriaus darbuotojams Lietuvos ir užsienio valstybių selekcininkų sukurtų ar atrastų ir
išskirtų žemės ūkio augalų rūšis, kurių veislėms šie atlieka ūkinio vertingumo tyrimus.
5. Užtikrina:
5.1. tinkamą Lietuvos ir užsienio selekcininkų sukurtų ar atrastų ir išskirtų augalų veislių ūkinio
vertingumo tyrimų atlikimą;
5.2. tinkamą augalų dauginamosios medžiagos, skirtos ūkinio vertingumo tyrimams atlikti,
surinkimą ir beicavimą;
5.3. tinkamą kontrolinių augalų veislių dauginamosios medžiagos pavyzdžių saugojimą ir augalų
veislių tapatumo nustatymą;
5.4. tinkamai ir laiku parengtų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų ataskaitų pateikimą Augalų
veislių skyriui;
5.5. darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir gamybinės sanitarijos ir gamtosauginių taisyklių
laikymąsi, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas.
6. Planuoja skyriaus poreikius reikiamos technikos, įrangos ir kito inventoriaus įsigijimui.
7. Atsako už skyriaus materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir tinkamą naudojimą bei jo
apsaugą.
8. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.
9. Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių tarnybos patikėjimo teise valdomų ir
skyriaus naudojamų pastatų ir patalpų eksploataciją, techninę priežiūrą, remonto bei rekonstrukcijos
darbus.
10. Vykdo tarnybinių automobilių, priskirtų skyriui, naudojimo, saugojimo ir remonto kontrolę.
11. Rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
aprašymus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi.
12. Rengia su skyriaus veikla susijusius teisės aktų ir sutarčių projektus;
13. Rengia ir įgyvendina projektus, susijusius su ES parama;
14. Dalyvauja rengiant seminarus, lauko dienas, supažindina ūkininkus ir kitus žemės naudotojus su
tiriamų ir ištirtų augalų veislių produktyvumo, atsparumo ligoms, kenkėjams, ištvermingumo
žiemojimui ir kitomis būdingomis savybėmis.
15. Bendrauja su selekcininkais ar jų įgaliotais atstovais augalų veislių tyrimo srityje.
16. Tinkamai saugo jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui.
17. Skyriaus kompetencijos ribose vykdo vienkartinio pobūdžio tarnybos direktoriaus, jo
pavaduotojų ar Augalų veislių skyriaus vedėjo pavedimus.
18. Dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus,
pagal kompetenciją dalyvauja tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių
veikloje.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba socialinių
mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties biudžetinėje įstaigoje.
3. Turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties augalų veislių tyrimo srityje.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės
aktus, reglamentuojančius augalų veislių tyrimus.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6. Mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).

