KLIMATO KAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (66-6T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų
srities bendrosios inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos, ar
aplinkotyros, ar geologijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties.
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės tarnybą, klimato kaitą,
aplinkos oro apsaugą, žinoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto
protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamų ŠESD kiekio
apskaita, gerai išmanyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ŠESD kiekio apskaitos
metodiką ir gaires, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir
Agentūros nuostatus;
4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į
atmosferą ŠESD kiekio apskaitą, išmetamų ŠESD stebėsenos planų ir tonkilometrių apskaitos planų
rengimą;
2. analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie veiklos vykdytojus ir
orlaivių naudotojus, dalyvaujančius ES prekybos ŠESD apyvartiniais taršos leidimais sistemoje;
3. nagrinėja veiklos vykdytojų pateiktus metinius išmetamų ŠESD stebėsenos planus ir
orlaivio naudotojų ŠESD stebėsenos planus ir tonkilometrių apskaitos planus, teikia pastabas,
rengia tvirtinimo projektus ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
4. vertina ir priima veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų, dalyvaujančių ES prekybos
ŠESD apyvartiniais taršos leidimais sistemoje, metines ŠESD ataskaitas;
5. renka ataskaitas apie tiekiamus visų rūšių degalus ir energiją Lietuvos rinkai;
6. priima iš laivybos bendrovių, kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava,
išmetamo anglies dioksido kiekio dujų ataskaitas ir jas kaupia;
7. teisės aktų nustatyta tvarka renka, apibendrina, saugo ir viešina informaciją apie Europos
Sąjungos ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir
orlaivio naudotojų metinius ŠESD stebėsenos planus ir ŠESD ataskaitas, nepriklausomo vertintojo
patikros ataskaitas ir kitą suinteresuotoms institucijoms svarbią informaciją;
8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ES prekybos ŠESD
apyvartiniais taršos leidimais sistemos klausimais ir atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos,
Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose Agentūros kompetencijai priskirtais
klausimais;
9. dalyvauja nacionalinėse, tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita bei klausimais, susijusiais su ES prekybos ŠESD
apyvartiniais taršos leidimais sistema;
10. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims ir institucijoms
apie orlaivių naudotojus, dalyvaujančius šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos
leidimais sistemoje, apskaitos duomenų surinkimo ir vertinimo klausimais, kad būtų užtikrintas
geresnis teisės aktų reikalavimų vykdymas;
11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
________________________

