APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
HIDROLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATD 6-3T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, ar technologijos, ar biomedicinos
mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus,
būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja ekspediciniuose darbuose, atliekant krantų pokyčių monitoringą;
2. ima paviršinio vandens ir dugno nuosėdų mėginius pagal metinius valstybinio aplinkos
monitoringo planus;
3. atlieka krantų pokyčių ir grunto granuliometrinės sudėties tyrimus bei priekrantės iki 20 m
gylio izobatos batimetrinius matavimus pagal krantų pokyčių monitoringo programą;
4. renka, suveda ir analizuoja Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų dinamikos procesų
duomenis;
5. organizuoja skyriaus matavimo prietaisų pristatymą ir pateikimą patikrai bei kalibravimui
laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;
6. užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir
dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose/matavimuose;
7. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą
dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;
8. atlieka krantų pokyčių, hidrometeorologinių tyrimų prietaisų priežiūrą ir tinkamai juos
eksploatuoja atliekant darbus;
9. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją valstybės ir savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir
institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei, bendradarbiauja su kitomis valstybės
ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, užsienio valstybių ar tarptautinėmis
organizacijomis ir institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
__________________________

