
HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS 

VEDĖJO PAVADUOTOJAS (70-2T) 
 

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

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų 

srities biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros arba gamtinės geografijos 

krypties; 

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; 

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, van-

dens apsaugą ir principus, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į 

nacionalinę teisę ypatumais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išma-

nyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles; 

4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 

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. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro, Agentūros direktoriaus įsakymų ir kitų teisės 

aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūros strateginiai tikslai ir uždaviniai; 

3. koordinuoja vandens naudojimo ekonominės analizės atlikimą; 

4. koordinuoja paviršinių vandens telkinių išskyrimą; 

5. koordinuoja siūlymų dėl vandensaugos tikslų upių baseinų rajone parengimą; 

6. koordinuoja upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių programų vandens 

telkiniams nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti rengimą ir jų projektų derinimą su 

institucijomis ir visuomene; 

7. koordinuoja visuomenės informavimą ir įtraukimą į vandens valdymą upių baseinų rajonų 

pagrindu; 

8. koordinuoja preliminarų potvynių rizikos vertinimo atlikimą, potvynių grėsmės ir rizikos 

žemėlapių ir potvynių rizikos valdymo planų rengimą; 

9. koordinuoja pagal kompetenciją ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB 

įgyvendinimą; 

10. analizuoja žmogaus ūkinės veiklos poveikius paviršiniams vandens telkiniams, 

identifikuoja pagrindines paviršinių vandens telkinių (išskyrus tarpinių ir pakrantės vandens 

telkinių) vandensaugos problemas bei galimas jas apsprendžiančias priežastis; 

11. pagal kompetenciją įgyvendina UBR priemonių programoje nustatytas priemones; 

12. pagal kompetenciją koordinuoja informacijos ir ataskaitų Europos Komisijai, kitoms 

Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms bei visuomenei teikimą potvynių rizikos valdymo 

planų rengimo, upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų rengimo bei 

įgyvendinimo, vandens taršos iš žemės ūkio šaltinių ir vandens telkinių taršos apkrovų įvertinimo 

srityse; 

13. koordinuoja vandens telkinių erdvinių ir aprašomųjų duomenų rengimą, tvarkymą ir 

atnaujinimą, informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė 

sistema“ (IS „AIVIKS“) upių baseinų rajonų valdymo posistemės tvarkymą ir vystymą; 

14. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų 

komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje; 

15. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;  

16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, 

kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.  

______________________________ 


