PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriaus (toliau – Skyrius ) veiklą
Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r., kontroliuoja darbuotojų, dirbančių Mančiūnų k., Žaslių
sen., Kaišiadorių r., darbą;
 organizuoja ir vykdo žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius programų
įgyvendinimą;
 organizuoja ir vykdo karpinių žuvų, lydekų, sterkų ir kitų žuvų veisimą ir auginimą;
 organizuoja ataskaitų apie inkubacijos cechų ir tvenkinių panaudojimo rezultatus rengimą;
 organizuoja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo gavimą, kontroliuoja jo
reikalavimų įgyvendinimą, nustatytos formos deklaracijų ir ataskaitų teikimą teisės aktų nustatyta
tvarka;
 užtikrina darbuotojų darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą;
 organizuoja Skyriaus veterinarinę priežiūrą, veterinarinį patvirtinimą;
 įgyvendina žuvų ligų profilaktines ir gydymo priemones;
 organizuoja žuvininkystės tvenkinių dezinfekavimo darbus;
 organizuoja ir vykdo žuvų tvenkiniuose ir Skyriaus teritorijoje Mančiūnų k., Žaslių sen.,
Kaišiadorių r. esančio turto apsaugą, užtikrina turto tinkamą ir racionalų panaudojimą ir priežiūrą;
 organizuoja žuvilesių paukščių populiacijos kontrolę Skyriaus tvenkinių teritorijoje;
 veda žuvų apskaitos dokumentus kiekine išraiška pagal atskiras tvenkinių kategorijas bei žuvų
rūšis ir amžių, teikia likučius Skyriaus vedėjui;
 organizuoja žuvų išgaudymo iš tvenkinių ir suleidimo į tvenkinius darbus bei kontrolinius
apgaudymus, suleidimo ir išgaudymo metu surašo atitinkamos formos dokumentus;
 sudaro žuvų šėrimo grafikus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina pašarų sunaudojimą pagal
nustatytas normas;
 organizuoja ir dalyvauja įveisiant Skyriuje (Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.) užaugintas
žuvis į valstybinius vandens telkinius;
 pagal kompetenciją rengia pirkimo paraiškas, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl būtinų
pirkimų atlikimo;
 vykdo kitus Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą gyvybės mokslų studijų krypčių
grupės biologijos studijų krypties arba veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės veterinarijos
studijų krypties, arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės žuvininkystės studijų krypties
išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo žuvininkystės srityje patirtį;
 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais žuvininkystę bei su ja
susijusią veiklą, kitais vykdomas funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais, Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Skyriaus nuostatais;
 išmanyti vertingų žuvų ikrų inkubaciją, žuvų auginimo tvenkiniuose ir uždarose vandens apytakos
sistemose technologijas;
 mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu;
 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto
naršyklėmis;
 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

