Pareigų aprašymas
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja
susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir
prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių
stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų
nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų
ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais
arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais
klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės
vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos
ir (ar) analizės rengimą.
9. Organizuoja ir atlieka Radiacinės saugos centro geoinformacinės sistemos, skirtos
radiologinių ar branduolinių avarijų valdymui bei radiologinės būklės stebėsenai vykdyti būtiniems
erdviniams duomenims kurti, analizuoti, valdyti saugoti, koreguoti, viešinti, viešiems duomenims
naudoti, administravimą ir priežiūrą.
10. Organizuoja ir atlieka automatinių aerozolių matavimo stočių sistemų (prietaisų ir
programinės įrangos) priežiūrą: diegia, eksploatuoja ir vysto aerozolių matavimo stočių sistemas,
užtikriną nuolatinį šių stočių veikimą, pagal kompetenciją vykdo kitus priežiūros darbus bei
operatyviai šalina gedimus.
11. Organizuoja ir atlieka aplinkos dozės galios bei radionuklidinės sudėties stebėjimą,
analizuoja stebėjimo ir tyrimų duomenis, diegia ir tobulina šiam tikslui taikomas metodikas,
nešiojamais jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir matavimo prietaisais atlieka aplinkos
jonizuojančiosios spinduliuotės lygio ir (ar) radioaktyviojo užterštumo matavimus ir (ar)
radionuklidinės sudėties nustatymą.
12. Dalyvauja atliekant radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų
objektų paieškai ant žemės ir iš oro naudojamų sistemų (prietaisų ir programinės įrangos) priežiūrą:
diegiant, eksploatuojant ir vystant mobiliąsias jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir matavimo
sistemas, užtikrinant šių sistemų veikimą, vykdant kitus priežiūros darbus bei organizuojant gedimų
šalinimą.
13. Dalyvauja atliekant radiologinės būklės prognozavimą avarijų valdymo sprendimų
paramos sistemoje (toliau – ARGOS), diegiant ir tobulinant taikomas metodikas, atliekant ARGOS
administravimą, pagal kompetenciją užtikrinant ARGOS veikimą ir atliekant kitų priemonių, kurių
reikia ARGOS veikimui užtikrinti, priežiūros darbus.
14. Rengiasi veiklai radiologinių ar branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai
atlieka veiksmus, numatytus Radiacinės saugos centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
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1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);
1.4. studijų kryptis – biofizika (arba);
1.5. studijų kryptis – fizika (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – radiacinės saugos srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

