PATVIRTINTA
Vl Valstybiniq mi5kr1 uredijos direktoriaus
2018 m. sausio 8 d. isakymu Nr. {S-3
VALSTYBES IMONES VALSTYBINIU MISKV UREDIJOS PRIENU
REGIONINIO PADALINIO VIRSININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS
Valstybes imones Valstybiniq mi5kq uredijos Prienq regioninio padalinio (toliau - padalinio)
viriininkas yra padalinio vadovas, kuri Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatlt4ja warka priima
i darb4 ir atleidZia i5 pareigq V{ Valstybiniq mi5kq uredijos direktorius.
2. Padalinio vir5ininko pareigybe reikalinga vadovauti padaliniui, vykdant jame deleguot4
kompleksing mi5kq iikio veikl4 ir kitq V{ Valstybines miSkq uredijos istatuose numaft4 veikl4.
1

.

II. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PADALINIO VIRSININKUI
3. Padalinio virSininkas tud atitikti Siuos bendruosius
3.1. tureti Lietuvos Respublikos pilietybg;

ir specialiuosius reikalavimus:

3.2. mcketi valstybing lietuviq kalb4;
3.3. tureti aukSt4ji universitetini iSsilavinim4;'
3.4. tureti ne maZesng kaip 1 metq darbo patirti mi5kininkystes srityje;
3.5. btti susipaZings su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais V{ Valstybiniq miSkq uredijos
veikla:
3.7. gebeti savaranki5kai organizuoti savo ir padalinio darb4;
3.8. moketi dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III. PADALINIO VIRSININKO

PARS'IGOS

4. Organizuoti V{ Valstybiniq mi5kq uredijos valdomq ir padalinio administruojamq valstybiniq
mi5kq valdym4 atklrimq, prieZilr4, apsaug4 ir mi3ko i5tekliq naudojimq, vadovaujantis tvaraus ir
subalansuoto miSko [kio principais.

5.

Organizuoti

V{

Valstybiniq miSkq urddijai priskirtuose valstybiniuose mi5kuose

kompleksing miskq lkio veikl4, apimandi4 siq miskq atkiirim4, priezilr4, apsaugq, racionalq miskq
i5tekliq naudojim4 ir prekyb4 mediena bei mi5ko i5tekliais vadovaujantis mi3kotvarkos projektu bei
kitq vl valstybiniq miSkq uredijos istatuose numaryt4 veikl4, nustatytq privalomqiq miSko atklrimo,
apsaugos ir tvarkymo darbq normq igyvendinim4.
6. Organizuoti Vl Valstybiniq miSkq uredijos patikejimo teise valdomo valstybes turlo apsaug4
ir efektyvq naudojim4.
7. Organizuoti bendros valstybines prie5gaisrin€s ir sanitarines miSko apsaugos sistemos
priemoniq igyvendinim4.
8. Vy'riausybes nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) igyvendinti bendrq miSko keliq prieZilr4 ir
taisym4 (remont4) visq nuosarybes formq mi5kuose.
9. Organizuoti miskq atkfrimo, apsaugos, tvarkymo ir misko istek'liq naudojimo paZangiq
technologij q i gyvendinim4.
10. Pagal suteiktus igaliojimus teises aktq nustatlta tvarka priimti i pareigas ir atleisti i5 jq
padalinio darbuotojus, sudarlti ir nutraukti su jais darbo sutartis.
1 1. Pagal suteiktus igaliojimus leisti isakymus12. UZtikinti efekt)./ios vidaus kontroles tinkam4 funkcionavim4 padalinyje.

'

UZtikrinti Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq, Aplinkos ministerijos bei
Vl Valstybiniq miSkq uredijos direktoriaus isakymq ir nurodymq vykdym4 laiku.
14. Nustatl.ta tvarka parengti ir pateikti V{ Valstybiniq mi5kq ur6dijos centrinei administracijai
ataskaitas ir informacijq apie regioninio padalinio veikl4.
15. Pagal suteiktus fgaliojimus atstovauti Vl Valstybiniq mi3kq uredijai valstybes institucijose,
13.

istaigose, organizacij ose.
16. Vykdyti kitas jam pavestas funkcijas.

IV. PADALINIO \TRSININKO TEISES
17. Gauti padalinio veiklai vis4 reikaling4 informacij4 i3

vf

valstybinirl miskq uredijos

centrines administracijos.
| 8. Tobulinti kvalifikacij4.

V. PADALINIO VIRSININKO ATSAKOMYBE
19. Padalinio virSininkas atsako uZ:

padalinio veiklos organizavim4;
19.2. metiniq mi5ko kirtimo normq vykdym4;
19.3. privalomqiq mi5ko atktrimo, apsaugos ir tvarkymo darbq normq vykdym4;
19.4. bendros valstybines priesgaisrinds ir sanitarinds mi5ko apsaugos sistemos priemoniq
19.1 .

igyvendinim4;
19.5. operatyvq prane$im4 Vl Valstybiniq miSkq uredijos administracijai apie irykius, turindius
esmines reik3mes padalinio veiklai;
19.6. apskaitos dokumenq ir kitos informacijos apie padalini iSsaugojim4 istatymq nustatlta
tvarka;
19.7. racionalq padalinio turto valdym4, naudojim4;
19.8. apskaitos rykdym4 pagal teises aktq reikalavimus;
19.9. padaliniui nustatyh{ ekonominiq ir kitq rodikliq rykdyn4;
19.10. teising4 ir savalaikf duomenq ir ataskaitq pateikim4.

VI. PADALINIO VIRSININKO PAVALDUMAS
20. Padalinio virsininkas yra pavaldus

vl

valstybiniq miskq uredijos direktoriui.

SusipaZinau

(pareigos)
(para5as)

(Vardas ir pavarde)

(Data)

