Pareigų aprašymas
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;
2. turėti aukštąjį universitetinį fizikos, ar biofizikos, ar medicinos technologijos, ar
visuomenės sveikatos, ar elektronikos inžinerijos, ar elektros inžinerijos, ar aplinkotyros, ar
informatikos studijų krypties išsilavinimą;
3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office
programomis, internetu, elektroniniu paštu);
5. būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN
ISO/IEC 17025 reikalavimais ir jų taikymu radiologinių matavimų srityje;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, profesinės etikos, tarnybinio protokolo ir
bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principus;
8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) ir Ekspertizės ir apšvitos
stebėsenos departamento Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyriaus (toliau – Skyrius)
veiklos planus, Centro ir Skyriaus veiklos ataskaitas, teisės aktų ir kitų dokumentų,
reglamentuojančių radiacinę saugą, projektus;
2. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos programas, skirtas radiacinio pavojaus stebėjimui ir
perspėjimui vykdyti, ir dalyvauja jas įgyvendinant;
3. organizuoja ir atlieka aplinkos dozės galios bei radionuklidų sudėties stebėjimą, analizuoja
stebėjimo ir tyrimų duomenis, diegia ir tobulina šiam tikslui taikomas metodikas;
4. organizuoja ir atlieka ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (toliau –
RADIS sistema) priežiūrą: diegia, eksploatuoja ir vysto RADIS sistemą, teikia siūlymus dėl Skyrius
veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos bei įrangos
gamintojų reikalavimus tobulinimo ir rengia įrangos pirkimo technines specifikacijas, užtikrina
matavimų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę, užtikriną nepertraukiamą RADIS sistemos veikimą,
pagal kompetenciją vykdo kitų priemonių, kurių reikia RADIS sistemos veikimui užtikrinti,
priežiūros darbus bei operatyviai šalina gedimus;
5. organizuoja ir atlieka neautomatinių aerozolių matavimo stočių sistemų (prietaisų ir
programinės įrangos) priežiūrą: diegia, eksploatuoja ir vysto aerozolių matavimo stočių sistemas,
organizuoja ir atlieka oro mėginių paėmimą ir perdavimą tolesniems tyrimams, užtikrina nuolatinį
šių stočių veikimą, pagal kompetenciją vykdo priežiūros darbus bei operatyviai šalina gedimus;
6. nešiojamais jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir matavimo prietaisais atlieka
aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės lygio ir (ar) radioaktyviojo užterštumo matavimus ir (ar)
radionuklidinės sudėties nustatymą;
7. dalyvauja atliekant automatinių aerozolių matavimo stočių sistemų (prietaisų ir
programinės įrangos) priežiūrą: diegiant, eksploatuojant ir vystant aerozolių matavimo stočių
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sistemas, užtikrinant nuolatinį šių stočių veikimą, pagal kompetenciją vykdant priežiūros darbus bei
operatyviai šalinant gedimus;
8. dalyvauja rengiant Centro pasyvaus budėjimo namie grafiką, skirtą ankstyvojo radiacinio
pavojaus perspėjimo funkcijoms įgyvendinti;
9. dalyvauja teikiant informaciją apie gama dozės galios lygį aplinkoje Europos
radioaktyvumo duomenų mainų platformai (EURDEP) bei viešinant juos interneto tinklalapyje
adresu: https://www.rsc.lt/radis/;
10. kontroliuoja vieningų metodų taikymą ir matavimo prietaisų techninių charakteristikų
atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams radiologinio aplinkos monitoringo
sistemose, organizuoja ir atlieka nuolatinio bei nenuolatinio pobūdžio įrenginių kalibravimus bei
pirminių matavimo duomenų kokybės analizę ir kontrolę;
11. pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina kokybės vadybos sistemą ir teikia siūlymus dėl
jos tobulinimo;
12. rengiasi veiklai radiologinių ar branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka
veiksmus, numatytus Centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;
13. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, mokymus radiacinės saugos klausimais;
14. pagal kompetenciją rengia ataskaitų, atsakymų į klausimynus tarptautinėms
organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio valstybėms projektus;
15. pagal kompetenciją rengia informacijos visuomenei radiacinės saugos klausimais
projektus;
16. pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;
17. laiku ir kokybiškai vykdo su darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijomis susijusius
kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant įgyvendinti Centro
veiklos tikslus, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

