JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (80-2T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos monitoringo ir vertinimo
srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos
apsaugą ir informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, žinoti Jūrų strategijos pagrindų direktyvos
(2008/56/EB), Europos Sąjungos Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB)
reikalavimus bei juos įgyvendinančius teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus,
išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai
susipažinusiam su Aplinkos apsaugos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant ataskaitas ir informaciją apie Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinį
aplinkos monitoringą ir būklę, teikia jas Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms, įstaigoms ar
organizacijoms, visuomenei;
2. dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB,
nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus, nuostatas;
3. dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB,
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas;
4. dalyvauja priemonių, skirtų išsaugoti ir gerinti jūros aplinkos būklę, įgyvendinimą;
5. dalyvauja jūros aplinkos valdymo ir būklės gerinimo iniciatyvų kūrime ir jų įgyvendinime;
6. atlieka Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo duomenų analizę;
7. dalyvauja rengiant ir atnaujinant Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos būklės įvertinimus,
nustatant geros aplinkos būklės savybes ir aplinkos apsaugos tikslus, aplinkos stebėsenos bei
priemonių gerai aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti, programas;
8. dalyvauja Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Helsinkio Komisijos ir
nacionalinėse darbo grupėse jūros aplinkos monitoringo ir vertinimo srityse;
9. sistemina, tikrina, rengia Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo duomenis nuolatiniam
saugojimui duomenų fonde bei perrašo monitoringo duomenis į elektronines laikmenas saugojimui;
10. pagal savo veiklos sritį talpina duomenis ir informaciją Agentūros interneto svetainėje;
11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
_______________________________

