ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Dalyvauja rengiant ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų projektus, reglamentuojančius veiklą,
susijusią su grūdų ir jų produktų kokybės vertinimu.
2. Dalyvauja ruošiant bei pagal kompetenciją ruošia dokumentus, reikalingus kokybės vadybos
sistemos užtikrinimo, atliekant grūdų kokybės tyrimus, įdiegimui ir funkcionavimui.
3. Ruošia darbo su laboratoriniais įrenginiais instrukcijas bei procedūrų, reikalingų kokybės
užtikrinimo sistemos funkcionavimui, aprašymus.
4. Atlieka valstybės rezervo, intervencinio pirkimo grūdų, bei kitų ūkio subjektų pateiktų grūdų ir jų
produktų ėminių kokybės fizikinius, cheminius ir radiologinius tyrimus.
5. Atlieka augalų veislių ir kasmetinius grūdų derliaus kokybės tyrimus.
6. Atlieka grūdų kokybės tyrimus, reikalingus nesutarimams tarp grūdų pirkėjų ir pardavėjų spręsti.
7. Kuria neapibrėžčių skaičiavimo schemas konkretiems tyrimo metodams, praktiškai vertina
neapibrėžčių sandus ir skaičiuoja neapibrėžtis.
8. Ruošia kontrolinius grūdų mėginius, reikalingus prietaisų „Infratec“ parodymų teisingumo
kontrolei.
9. Atlieka grūdų ir jų produktų kokybės tyrimus, reikalingus eksploatuojamoms kalibracinėms lygtims
tobulinti bei naujų kalibracinių lygčių patikrai.
10. Atlieka kokybės tyrimus, reikalingus dalyvavimui tarptautiniuose tarplaboratoriniuose,
palyginamuosiuose tyrimuose.
11. Atlieka gautų cheminių reagentų ir laboratorinių priemonių tikrinimą ir kontroliuoja jų
suvartojimą.
12. Analizuoja gautas kokybės tyrimų užduotis ir skiria kitiems laboratorijos specialistams.
13. Atlieka prietaisų „Infratec“ kalibracinių lygčių priežiūrą ir koregavimą, skaičiuoja konstantas ir
neapibrėžtis.
14. Apmoko atlikti kokybės tyrimus į laboratoriją naujai priimtus darbuotojus ir laboratorijoje praktiką
atliekančius studentus.
15. Dalyvauja pravedant grūdų supirkimo ir perdirbimo įmonių ir licencijuotų grūdų sandėlių
laboratorijų specialistų mokymus ir seminarus grūdų kokybės vertinimo klausimais.
16. Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis augalininkystės produktų kokybės
nustatymo klausimais.
17. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą
reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius intervencinius grūdų pirkimus, grūdų priėmimą į licencijuotus grūdų
sandėlius ir grūdų bei jų produktų kokybės vertinimą.
3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties
išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacijos laipsnį arba būti baigus vientisąsias studijas).
4. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį augalininkystės produktų kokybės vertinimo srityje
(fizikinių, cheminių tyrimų).
5. Žinoti kokybės vadybos sistemos užtikrinimo reikalavimų praktinio įgyvendinimo principus, turėti
patirties šios sistemos dokumentų ruošime ir įdiegime.
6. Žinoti grūdų ir jų produktų kokybės nustatymo pamatinius (standartinius) metodus bei
infraraudonosios spinduliuotės spektroskopijos metodų taikymą grūdų kokybės vertinimui ir mokėti
atlikti kokybės tyrimus.
7. Žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
8. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
9. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

