APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
MĖGINIŲ ĖMIMO IR OPERATYVINIŲ MATAVIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATD 5-8T)
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, ar inžinerijos krypties, arba
fizinių mokslų studijų srities fizikos ar aplinkotyros krypties;
2. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos
mėginių ėmimo ir matavimų metodus, Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus,
dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus gamtinės aplinkos tyrimų
srityje, rengia norminių dokumentų, metodinių rekomendacijų, instrukcijų projektus, ataskaitas ir
programas, susijusias su aplinkos oro mėginių paėmimu bei tyrimais;
2. vykdo valstybinę aplinkos monitoringo programą;
3. eksploatuoja ir vysto aplinkos oro kokybės matavimo sistemas, atsako už aplinkos oro
kokybės matavimo sistemų įrangos eksploatavimą ir priežiūrą;
4. rengia Skyriaus kokybės sistemos dokumentus, vykdo automatinių aplinkos oro
užterštumo monitoringo stočių pirminių duomenų kokybės analizę ir kontrolę;
5. pagal kompetenciją vertina laboratorijų, siekiančių gauti leidimą atlikti taršos šaltinių
išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, dokumentus,
vykdo šių laboratorijų veiklos kontrolę;
6. pagal kompetenciją ima mėginius ir tiria aplinkos oro užterštumą Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatyme (toliau – Civilinės saugos įstatymas) nurodytų įvykių, ekstremaliųjų
įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais
atvejais;
7. pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar kitiems asmenims
Civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių
pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais, pagal kompetenciją dalyvauja
Civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ir didelių
pramoninių avarijų valdyme;
8. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją valstybės ir savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei,
bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis
keičiantis aplinkosaugine informacija;
9. teikia atliktų tyrimų/matavimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos
valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
10. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
11. vairuoja tarnybinį automobilį;
12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
_______________________

