APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
BIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATD 4-3T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų
srities biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros krypties;
2. turėti vienerių metų darbo patirtį jūrinių ir/ar gėlųjų vandenų fitoplanktono tyrimų srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos
apsaugą, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais, išmanyti 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 užsienio (anglų arba vokiečių) 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 raštu ir žodžiu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus
dėl kitų įstaigų ir organizacijų rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su vandens biologiniais
tyrimais;
2. planuoja, organizuoja ir atsako už pasiruošimą ekspedicijoms, atlieka fitoplanktono
tyrimus, įgyvendinant valstybinį aplinkos monitoringą;
3. teikia fitoplanktono tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos
valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant
tarptautiniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
5. rengia kokybės sistemos dokumentus standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų
įgyvendinimui;
6. operatyviai tiria paviršinių vandens telkinių fitoplankono mėginius Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių
pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis,
įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
8. pagal kompetenciją konsultuoja Aplinkos ministerijos sistemos specialistus biologinių
tyrimų klausimais;
9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
__________________________

