PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:



Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis
bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba
prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio
veiklas.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba
prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su
struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
Koordinuoja ir kontroliuoja Rytų regiono žuvivaisos skyriaus, Vakarų regiono žuvivaisos skyriaus
ir Pietų regiono žuvivaisos skyriaus vykdomą žuvų ir vėžių veisimo ir auginimo darbus, žuvų ir
vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planų įgyvendinimo veiklą.
Koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja Žuvininkystės tarnybos projektų valstybės kapitalo
investicijoms parengimą ir informacijos apie jų įgyvendinimą teikimą.
Organizuoja veiksmus, susijusius su perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas
suteikimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir teisės į žvejybos kvotą
panaikinimu bei žvejybos kvotų skyrimu.
Organizuoja informacijos visuomenei apie skyriaus veiklą, žuvininkystės sektoriaus būklės
apžvalgų parengimą, dalyvauja formuojant ir skatinant teigiamą bendrosios Europos Sąjungos
žuvininkystės politikos ir žuvininkystės sektoriaus įvaizdį.
Dalyvauja Žuvininkystės tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.



Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

















Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – biologija;
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 5 metai.
 Atitikimas kitiems reikalavimams:0
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 Transporto priemonių pažymėjimai:0
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


