APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATD 1-2T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities
chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos
monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles,
standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos
agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją rengia aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.) tyrimų
metodines rekomendacijas, dalyvauja svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su aplinkos
monitoringu;
2. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo priemonių techninių charakteristikų
atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams aplinkos monitoringo sistemose;
3. savarankiškai nagrinėja ir taiko su tyrimais susijusius Lietuvos standartus, tarptautinius
standartus ir kitus oficialiai pripažintus metodus, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą
skyriuje, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus rengia dokumentus skyriaus
akredituotos veiklos išplėtimui;
4. atlieka cheminius aplinkos elementų tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo
programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
5. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis aplinkos elementų tyrimų
klausimais;
6. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir
pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų
projektų;
7. vykdo laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir
teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, kontrolę, pateiktų paraiškų leidimams gauti ar
atnaujinti vertinimą, leidimus gauti siekiančių laboratorijų veiklos vertinimą vietoje;
8. dalyvauja tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų programose;
9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
______________________

