APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO MĖGINIŲ ĖMIMO IR OPERATYVINIŲ
MATAVIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATD 5-3T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų
srities elektronikos ir elektros inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos krypties arba fizinių mokslų
studijų srities fizikos, ar aplinkotyros, ar informatikos krypties;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,
aplinkos oro apsaugą, darbo su elektros įrenginiais, slėgio indais, radioaktyviomis medžiagomis
reikalavimais, žinoti kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą,
kitų Europos Sąjungos valstybių narių taikomomis kokybės vadybos sistemomis, Aplinkos apsaugos
agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,
dokumentų rengimo taisykles;
3. mokėti anglų kalbą pražengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funcijas:
1. vykdo atsakingo asmens už nacionalinės etaloninės laboratorijos funkcijas aplinkos oro
užterštumo tyrimų srityje;
2. eksploatuoja ir vysto įrangos kalibravimo priemones, atsako už kalibravimo įrangos
eksploatavimą ir priežiūrą;
3. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų
atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams;
4. įdiegia aplinkos oro užterštumo matavimų metodus, atitinkančius ES ir LR teisės aktų
reikalavimus;
5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Aplinkos ministerijai
reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, kurių veikla susijusi su aplinkos oro matavimais, taikant
automatizuotas matavimo sistemas;
6. rengia dokumentų, reikalingų akredituotos veiklos užtikrinimui, projektus, teikia
pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos
sistemos reikalavimus tobulinimo, užtikrina automatinių oro užterštumo matavimų kokybę ir vykdo
kokybės kontrolę;
7. pagal kompetenciją koordinuoja Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Europos
Sąjungos mastu organizuojamų kokybės užtikrinimo programų ir tinkamų pamatinių aplinkos oro
užterštumo vertinimo metodų įgyvendinimą ir nepamatinių vertinimo metodų lygiavertiškumo
įrodymą Lietuvoje;
8. vairuoja tarnybinį automobilį;
9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad
būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
__________________________

