ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (68-4T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities,
geografijos arba chemijos, arba fizikos krypties;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos oro kokybės vertinimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos
apsaugą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir
pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos planai;
2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant norminių dokumentų, susijusių su
aplinkos oro kokybės vertinimu, aplinkos oro monitoringo vykdymu ir informacijos apie aplinkos
oro kokybę teikimu, projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
3. tvarko aplinkos oro kokybės duomenų bazes ir rengia nustatyto formato duomenų bylas
Europos aplinkos agentūros informacinei sistemai, kad būtų užtikrinti informacijos apie aplinkos
oro būklę tarptautiniai mainai;
4. savarankiškai sistemina ir analizuoja matavimų bei aplinkos oro tyrimų duomenis apie
aplinkos oro būklę, apibendrina matavimų ir tyrimų rezultatus, taikant oro kokybės vertinimo
kriterijus įvertina aplinkos oro kokybę pagal Agentūros disponuojamus ir kitų valstybės institucijų
teikiamus duomenis, atlieka oro kokybės prognozavimą visoje Lietuvos teritorijoje;
5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kad
būtų įgyvendinti Agentūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai;
6. rengia informacinius leidinius bei teikia informaciją valstybės institucijoms, visuomenei ir
kitoms suinteresuotoms šalims apie aplinkos oro kokybę ir jos pokyčius, kad būtų užtikrinta
informacijos, reikalingos darniam vystymuisi, sklaida:
6.1. metines ataskaitas apie aplinkos oro kokybę aglomeracijose ir zonoje;
6.2. metines ataskaitas dėl aplinkos oro srities darnaus vystymosi rodiklių;
6.3. metines ataskaitas aplinkos ir sveikatos rodiklių skaičiavimui;
6.4. papildomą informaciją aplinkos oro kokybės normų viršijimo atvejais suinteresuotoms
organizacijoms, kurios susijusios su vartotojų apsauga, organizacijoms, kurios atstovauja
pažeidžiamų gyventojų grupių interesams, kitoms panašioms sveikatos priežiūros organizacijoms,
susijusioms pramonės federacijoms ir kt.;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis,
asmenims, atliekantiems planuojamos ir (ar) vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui
vertinimą, išskyrus aplinkos oro taršos duomenis apie ūkinės veiklos objektus;
6.6. rengia ir teikia statistinius duomenis ir statistinę informaciją apie į aplinkos orą
išmetamus teršalus visuomenei, valstybės institucijoms, įstaigoms, nevyriausybinėms ir
tarptautinėms organizacijoms, leidinių apie aplinkos būklę rengėjams;
7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
___________________________

