ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (68 – 2D)
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, būti
susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais.
3. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu.
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
Pareiginės funkcijos:
1. Analizuoti ir apibendrinti ūkio subjektų Aplinkos oro apsaugos metinių ataskaitų
duomenis, metodiškai vadovauti duomenų rinkimui, užtikrinti renkamų duomenų kokybę.
2. Rinkti, tvarkyti analizuoti ir apibendrinti ūkio subjektų kurą deginančiuose įrenginiuose
sunaudoto kuro ir iš jų į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenis.
3. Rinkti, tvarkyti analizuoti ir apibendrinti oro dalies duomenis, kurių reikia įgyvendinant
2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos
išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL 2006 L 33, p. 1).
4. Tvarkyti nacionalinio išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro oro dalį (jo duomenų
bazę), užtikrinti registro duomenų bazėje kaupiamų oro dalies duomenų kokybę, išsamumą ir
patikimumą.
5. Konsultuoti ūkio subjektus oro dalies ataskaitų pildymo, duomenų ir ataskaitų teikimo į
informacinę sistemą ,,Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistema“ (toliau – IS
AIVIKS) klausimais.
6. Atlikti duomenų apie aplinkos oro taršą statistinę analizę ir vertinimą.
7. Organizuoti ir vykdyti IS AIVIKS taršos posistemės oro dalies vartotojų mokymus, rengti
metodinę medžiagą.
8. Pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl skyriuje tvarkomų duomenų bazių pertvarkymo,
tobulinimo bei integravimo su kitomis informacinėmis sistemomis.
9. Tobulinti informacijos apie teršalų išmetimą į aplinkos orą apskaitos ir duomenų rinkimo
metodus.
10. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus.
11. Nustatyta tvarka teikti ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengti informaciją bei
informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms
šalims apie teršalų išmetimą į aplinkos orą.
______________________________

