PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• pagal technologinius reikalavimus vykdo margųjų upėtakių, ūsorių, kiršlių, skersnukių ir kitų
Skyriaus kompetencijai priskirtų saugomų, globojamų ir vertingų žuvų veisimo ir auginimo
darbus;
• prižiūri veisiamų žuvų reproduktorius;
• pagal technologinius reikalavimus vykdo žuvų ikrų paėmimą, apvaisinimą, perkėlimą į
inkubatorių, prižiūri ir kontroliuoja inkubacijos eigą, atlieka kitus, su ikrų inkubacija susijusius,
darbus;
• pagal technologinius reikalavimus augina žuvis URS ir tvenkiniuose, stebi veisiamų ir auginamų
žuvų vystymąsi, pagal nustatytas normas ir laiką šeria auginamas žuvis, atlieka kitus žuvų
auginimo darbus;
• atlieka paskirtas žuvų gydymo bei ligų profilaktikos priemones;
• išrenka negyvus ikrus ir žuvį, nustatyta tvarka jas saugo ir apskaito, kontroliuoja jų apskaitą ir
saugojimą;
• prižiūri ir kontroliuoja URS įrangos darbą, pagal galimybes šalina jos veikimo sutrikimus arba
organizuoja jų šalinimo priemones;
• kontroliuoja vandens cheminius bei fizinius parametrus ir imasi priemonių, kad jie būtų tinkami
ikrų inkubavimui ir žuvų auginimui, matuoja vandens temperatūrą, pH, O2 koncentraciją,
nedelsiant atlieka skubius jo cheminių parametrų tyrimus Skyriaus matavimo prietaisais
(pHmetras, spektrofotometras, kt.), duomenis įrašo į darbo dokumentus, organizuoja vandens
tyrimus;
• pagal poreikį keičia vandenį URS baseinuose, fiksuoja pakeisto bei sunaudoto vandens kiekius ir
juos užrašo nustatytos formos darbo dokumentuose, užtikrina sunaudoto vandens apskaitą;
• atlieka kontrolinius žuvų ilgio bei svorio matavimus ir juos žymi darbo dokumentuose;
• rūšiuoja žuvis, perkelia jas į kitus baseinus ir tvenkinius, dalyvauja žuvų išgaudymo darbuose,
ruošia žuvis transportavimui;
• pildo inkubuojamų žuvų ikrų, auginamų žuvų, pašarų, dezinfekcijos, atsargų, naudojamų
medžiagų apskaitos, gydymo, žuvivaisos darbų bei kitus darbo dokumentus;
• apmoko Žuvininkystės tarnybos darbuotojus žuvų veisimo ir auginimo technologijų ir URS
eksploatavimo bei priežiūros, konsultuoja juos žuvų veisimo, auginimo, URS priežiūros ir kitais
žuvivaisos klausimais;
• teikia pasiūlymus dėl žuvų veisimo ir auginimo technologijų ir jų tobulinimo, rengia išsamius žuvų
veisimo ir auginimo tvarkos aprašymus;
• dalyvauja įveisiant žuvis į valstybinius vandens telkinius;
• dalyvauja specialiojoje žvejyboje vykdant valstybinius žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai planus;
• dalyvauja įgyvendinant Žuvininkystės tarnybos vykdomus ES, nacionalinėmis ir kitomis lėšomis
finansuojamus, su saugomų, globojamų ir kitų vertingų rūšių žuvų išteklių atkūrimu ir gausinimu
susijusius projektus;
• vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo
pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
•
•
•

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba
jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, studijų kryptis – biologija arba ekologija, arba
žuvininkystė;
turėti ne mažiau kaip 2 metus darbo patirties žuvų veisimo ir auginimo srityje;
išmanyti žuvų veisimo ir auginimo technologijas;
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•

•
•
•
•

būti gerai 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 (toliau –
Žuvininkystės tarnyba) ir Skyriaus nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo
taisykles;
mokėti rinkti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
mokėti dirbti Microsoft Office programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft
Outlook“;
turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

