PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja ir kontroliuoja Žuvivaisos departamento Rytų regiono žuvivaisos skyriui (toliau –
Skyrius) nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą (Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r.),
atsako už nustatytų užduočių žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinių planų
įgyvendinimui įvykdymą, priskirtų žuvų rūšių veisimą ir auginimą uždaros vandens apytakos
sistemose Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r.;
 organizuoja lašišinių žuvų reproduktorių perlaikymo subrendimui darbus, žuvų ikrų ėmimo ir
inkubavimo darbus, veisiamų žuvų reproduktorių priežiūrą;
 kontroliuoja kaip yra vykdoma URS eksploatacija ir priežiūra lašišų auginimo ceche, esant
poreikiui prižiūri ir kontroliuoja URS įrangos darbą, pagal galimybes šalina jos veikimo sutrikimus
arba organizuoja jų šalinimo priemones;
 esant poreikiui pagal technologinius reikalavimus augina žuvis URS, stebi ir kontroliuoja veisiamų
ir auginamų žuvų vystymąsi, atlieka kontrolinius žuvų ilgio bei svorio matavimus, išrenka negyvus
ikrus ir žuvį, nustatyta tvarka jas saugo ir apskaito;
 esant poreikiui kontroliuoja URS vandens cheminius bei fizinius parametrus ir imasi priemonių,
kad jie būtų tinkami ikrų inkubavimui ir žuvų auginimui, pagal poreikį keičia vandenį URS
baseinuose, fiksuoja pakeisto bei sunaudoto vandens kiekius, organizuoja vandens tyrimus;
 užtikrina racionalų Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. esančio turto naudojimą ir apskaitą,
biologinio turto ir žuvų reproduktorių apskaitą, darbo dokumentų pildymą;
 sudaro lašišų auginimo ceche auginamų žuvų šėrimo grafikus, kontroliuoja jų vykdymą, pagal
nustatytas normas ir laiką šeria auginamas žuvis;
 planuoja lašišų auginimo cecho patalpų, URS baseinų ir kitos įrangos priežiūros darbus ir
kontroliuoja jų vykdymą;
 organizuoja žuvų gydymo bei ligų profilaktikos priemones lašišų auginimo ceche, prižiūri kaip
vykdomos paskirtos žuvų gydymo bei ligų profilaktikos priemonės, organizuoja žuvų tyrimus;
 organizuoja Skyriaus (Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r.) materialinį aprūpinimą,
nenutrūkstamą elektros energijos ir vandens tiekimą žuvų veisimo ir auginimo cechuose bei
reproduktorių laikymo baseinuose;
 užtikrina aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą Skyriuje (Meškerinės k., Pabradės sen.,
Švenčionių r.);
 vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo
pavedimus.
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo žuvų veisimo ir auginimo srityje patirtį;
 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;
 mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu;
 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
 išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft
Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis;
 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

