
HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (70-15T)

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities
aplinkos inžinerijos arba matavimų inžinerijos arba statybos inžinerijos krypties, arba meno studijų srities
architektūros krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba
fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus,  reglamentuojančius  valstybės  tarnybą,  viešąjį

administravimą, aplinkos apsaugą, statybą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;
4.  būti  susipažinusiam  su  teisės  aktų  rengimo,  dokumentų  tvarkymo  ir  apskaitos,  dokumentų

rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
5.  mokėti  dirbti  šiomis  kompiuterinėmis  programomis:  MS  Word,  MS  Excel,  MS  Outlook,

Internet Explorer, Open Office;
6.  mokėti  valdyti,  kaupti,  sisteminti,  apibendrinti  informaciją,  rengti  išvadas, sklandžiai  dėstyti

mintis žodžiu ir raštu. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.  tinkamai  ir  laiku  atlieka  skyriaus  vedėjo  duotas  ir  darbo  planuose  numatytas  užduotis  ir
pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

2. dalyvauja rengiant  teisės aktus  ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo vandens telkinių
tvarkymo  ir  naudojimo srityse,  teikia  pasiūlymus  ir  pastabas  dėl  kitų  valstybės  institucijų,  įstaigų  ar
organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;

3. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens apsaugą ir valdymą, ūkinės veiklos,
susijusios su vandens telkiniais, poveikio aplinkai vertinimą ir statybą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų
institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti
uždaviniai;

4.  pagal  skyriaus  kompetenciją  teikia  pasiūlymus  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio
aplinkai vertinimo atrankos išvados, programos tvirtinimo ar sprendimo priėmimo;

5.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  tikrina  statinių,   suprojektuotų   upėje  ar   jos   dalyje,  kuri
įgyvendinant  Lietuvos  Respublikos  vandens  įstatymą  yra  įtraukta  į  ekologiniu  ir  kultūriniu  požiūriu
vertingų  upių  ar  jų  ruožų  sąrašą,  projektų  sprendinius  ir  teikia  išvadas  (pritarimą  ar  motyvuotą
nepritarimą);

6.  nustatyta  tvarka  nagrinėja,  tvarko dokumentus  ir  rengia  sprendimų projektus  dėl  paviršinių
vandens telkinių tvarkymo darbų projektų arba dėl pranešimų apie ketinimus tvarkyti paviršinius vandens
telkinius ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų projektus
dėl naujų terminų paviršinių vandens telkinių tvarkymo projektams įgyvendinti nustatymo ir teikia juos
tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;

7. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl tvenkinių naudojimo ir
priežiūros  taisyklių patvirtinimo projektus ir  teikia  juos tvirtinti  Agentūros direktoriui  ar  jo įgaliotam
asmeniui;

8. nustatyta tvarka rengia sprendimų projektus dėl leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir
užtvenktuose ežeruose išdavimo, taip pat rengia pritarimus kartu su sąlygomis ir sprendimų projektus dėl
tvenkinių ar užtvenktų ežerų darbo režimo pakeitimų, kai upėse yra labai maži debitai  arba mažinant
potvynių neigiamą įtaką aplinkai, ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;

9. nustatyta tvarka tikrina statinių,  suprojektuotų  upėje ar  jos  dalyje, kuri įgyvendinant Lietuvos
Respublikos vandens  įstatymą yra įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų
sąrašą, projektų sprendinius ir teikia išvadas (pritarimą ar motyvuotą nepritarimą);

10.  dalyvauja analizuojant ir rengiant pasiūlymus dėl vandensaugos tikslų paviršiniuose vandens
telkiniuose nustatymo ir įgyvendinimo;

11.  nustatyta  tvarka  su  agentūros  administracijos  padaliniais  bendradarbiauja  vandens  telkinių
apsaugos ir naudojimo klausimais su Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis bei organizacijomis;

12.  vykdo  kitus  su  skyriaus  funkcijomis  susijusius  nenuolatinio  pobūdžio  skyriaus  vedėjo
pavedimus.

__________________________


