PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis,
organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Prireikus vadovauja įstaigai.
Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai
keliamiems reikalavimams.
Prireikus valdo įstaigos išteklius.
Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę,
savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
Vykdo žuvininkystės kontrolės pareigūno funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Koordinuoja ir kontroliuoja Žuvininkystės kontrolės departamento ir Žuvivaisos departamento
veiklą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą.
Koordinuoja ir kontroliuoja Žuvininkystės tarnybai pavestų Lietuvos žuvininkystės politikos ir
Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo žuvų išteklių naudojimo
teisėtumo ir tvarkos jūrų vandenyse bei žuvų ir vėžių išteklių gausinimo ir atkūrimo
valstybiniuose vandens telkiniuose srityse funkcijų vykdymą.
Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Žuvininkystės tarnybos ir kitų
institucijų komisijų ar darbo grupių veikloje.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

•

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba
baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo
mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba
baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo
mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;
darbo patirtis – žuvininkystės srities patirtis;
darbo patirties trukmė – 3 metai.
• Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų;
kalbos mokėjimo lygis – B1.
• Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
• transporto priemonių pažymėjimai:0
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

