TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TPD 1-8T)
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities (gamtos mokslų
studijų krypčių grupė), arba biomedicinos mokslų studijų srities (gyvybės mokslų studijų krypčių
grupė), arba technologijos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo
administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, kremavimo
veiklos licencijų suteikimą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti
dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus ir
teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti
Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimas) priėmimo, TIPK leidimų
išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar
jo įgaliotam asmeniui, peržiūri TIPK leidimų sąlygas.
3. kaupia ir tvarko informacinius dokumentus apie ES geriausius prieinamus gamybos būdus
(toliau – ES GPGB) ir kitas švaresnes technologijas, atlieka ES GPGB, tinkamų Lietuvos ūkiui, atranką,
ES GPGB informacinių dokumentų anotacijų parengimą, užtikrina anotacijų, informacijos apie ES
GPGB ir kitas švaresnes technologijas suinteresuotiems asmenims pateikimą;
4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar
organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia
rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo srityje;
5. užtikrina informacijos reikalingos ataskaitų apie Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje rengimui surinkimą;
6. vykdydamas 7.2 papunktyje apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros
struktūriniams padaliniams atliekų naudojimo ir šalinimo techninių reglamentus, parengia sprendimų
projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti
Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7. vykdydamas 7.2 papunktyje apibrėžtą funkciją, vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, sprendimus dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, rengia sprendimų projektus reikalauti
parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitą ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
8. nagrinėja ir tvarko dokumentus dėl kremavimo licencijų ir rengia sprendimų dėl kremavimo
veiklos licencijų išdavimo, pakeitimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos
galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo
projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
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9. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti
atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 1 nuostatas išduotas Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;
10. atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad
būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
_________________________

