PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 pagal technologinius reikalavimus veisia augina žuvis ir vėžius URS ir tvenkiniuose, prižiūri žuvų
reproduktorius, stebi ir kontroliuoja žuvų vystymąsi, darbo dokumentuose užrašo žuvų auginimo
metu vykstančius procesus;
 pagal nustatytas normas ir laiką šeria žuvis, išrenka negyvas žuvis, nustatyta tvarka jas saugo ir
apskaito;
 vykdo paskirtas žuvų gydymo bei ligų profilaktikos priemones;
 prižiūri tvenkinius ir vandens saugyklas bei jų įrangą;
 užpildo tvenkinius vandeniu ir jį nuleidžia, vykdo tvenkinių vandens lygio stebėjimą, ruošia
tvenkinius išgaudymui ir žuvų suleidimui į juos;
 kontroliuoja tvenkinių vandens cheminius bei fizinius parametrus ir imasi priemonių, kad jie būtų
tinkami ikrų inkubavimui ir žuvų auginimui, matuoja vandens temperatūrą, pH, O2 koncentraciją,
duomenis įrašo į darbo dokumentus;
 saugo žuvų reproduktorius ir tvenkiniuose auginamas žuvis bei kitą Žuvivaisos departamento Pietų
regiono žuvivaisos skyriaus (toliau – Skyrius) teritorijoje esantį turtą;
 atlieka kontrolinius žuvų apgaudymus, išgaudo žuvis iš tvenkinių ir jas suleidžia į tvenkinius,
ruošia žuvis transportavimui ir jas perveža;
 kontroliuoja URS vandens cheminius bei fizinius parametrus ir imasi priemonių, kad jie būtų
tinkami ikrų inkubavimui ir žuvų auginimui, matuoja vandens temperatūrą, pH, O2 koncentraciją,
duomenis įrašo į darbo dokumentus;
 pagal poreikį keičia vandenį URS baseinuose, fiksuoja pakeisto bei sunaudoto vandens kiekius ir
juos užrašo nustatytos formos darbo dokumentuose;
 prižiūri ir kontroliuoja URS įrangos darbą, atlieka biologinių ir mechaninių filtrų priežiūrą ir
keitimą, pagal galimybes šalina jos veikimo sutrikimus arba apie juos nedelsdamas informuoja
Skyriaus vedėją, valo baseinus, patalpas, įrangą ir įrankius, juos dezinfekuoja;
 dalyvauja įveisiant žuvis į valstybinius vandens telkinius;
 prižiūri Skyriaus teritoriją ir ją tvarko;
 vykdo auginamų žuvų apskaitą, pildo žuvivaisos darbų, auginamų žuvų, pašarų, dezinfekcijos,
gydymo ir kitų atsargų, naudojamų medžiagų apskaitos ir kitą darbo dokumentaciją;
 užtikrina tinkamą darbui reikalingų įrankių ir priemonių naudojimą;
 vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo
pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais žuvivaisą,
žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, kitais vykdomas funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais,
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Skyriaus nuostatais.
 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

