PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:



















Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų
vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų
sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus
koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai
susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų
įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba
prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo
rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba
prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais
rengimą ir teikimą.
Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo
proceso organizavimą.
Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės
veiklų atlikimą.
Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės
veiklų planavimą.
Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų
vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų,
rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
Renka, kaupia ir tikrina duomenis apie jūrų vandenyse žvejojančių Lietuvos žvejybos laivų
sugavimus, iš elektroninių žvejybos žurnalų sistemos šiuos duomenis suveda į ŽDIS.
Atlieka žvejybos produktų iškrovimo duomenų kryžminį sutikrinimą su žvejybos produktų sugavimo
duomenimis, tvirtina uosto valstybės kontrolės formas.
Vykdo trečiųjų valstybių išskirtinėse ekonominėse zonose, Atlanto ir Ramiajame vandenynuose
žvejojančių Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėseną naudojant palydovinio ryšio žvejybos
laivų stebėjimo sistemą.
Užtikrina sklandų Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veiklos regioninių žvejybos organizacijų
reguliuojamose bei užsienio valstybių ekonominių zonų akvatorijose vykdymą.
Vykdo žuvininkystės kontrolės pareigūno funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:



Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;




darbo patirtis – žuvininkystės srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų;
kalbos mokėjimo lygis – B2.
Atitikimas kitiems reikalavimams:0
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

