ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. vertina pateiktų duomenų išsamumą apie augalų apsaugos produktą ir jame esančias veikliąsias
medžiagas;
2. vertina augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų keliamos rizikos aplinkai vertinimą pagal
jų išlikimą ir pasiskirstymą dirvožemyje, paviršiniuose vandenyse bei nuosėdose, ore bei galimybę
plautis į gruntinius vandenis, vertinant jų skilimo kelią ir greitį dirvožemyje aerobinėmis ir
anaerobinėmis sąlygomis, fotolizės įtaką medžiagų skilimui, medžiagų potencialą akumuliacijai,
medžiagų mobilumą dirvožemyje pagal adsorbcijos, išsiplovimo, lizimetrinius ar išsiplovimo lauko
tyrimų duomenis, atliekant medžiagų išsiplovimo vertinimą FOCUS grupės modeliais, vertinant
medžiagų skilimo kelią ir greitį vandenyje, hidrolizės bei fotolizės įtaką skilimui, vertinant
medžiagų savaiminio biologinio skilimo gebą, pasiskirstymą sistemoje vanduo/nuosėdos, vertinant
medžiagų skilimo kelią ir greitį ore, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis, vertinant veikliųjų
medžiagų, jų svarbių metabolitų numatomas gamtines koncentracijas dirvožemyje, gruntiniame,
paviršiniame vandenyje bei nuosėdose bei ore;
3. vertina registravimui pateiktų augalų apsaugos produktų keliamą riziką, pagal ūmų, ilgalaikį
poveikį, apskaičiuojant toksiškumo sąlyčio koeficientus: paukščiams ir žinduoliams, vandens
organizmams, bitėms, netiksliniams nariuotakojams, sliekams ir kitiems dirvožemio
makroorganizmams, dirvožemio mikroorganizmams, netiksliniams augalams;
4. rengia registracijos ataskaitas augalų apsaugos produktų registravimui Lietuvoje ir Šiaurės
zonoje, o augalų apsaugos produktams skirtiems sėkloms beicuoti, naudojamiems tuščiuose
sandėliuose, šiltnamiuose, taip pat po derliaus nuėmimo visoms Europos Sąjungos zonoms;
5. rekomenduoja praktiškai pritaikomas rizikos mažinimo priemones;
6. klasifikuoja augalų apsaugos produktus pagal poveikį aplinkai;
7. taiko Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų
vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr.1107/2009 nuostatas;
8. dalyvauja Europos Maisto saugos institucijos organizuojamos Augalų apsaugos produktų
veikliųjų medžiagų rizikos vertinimo išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje ir ekotoksikologų
specialistų darbo grupių susitikimuose;
9. dalyvauja seminaruose, konferencijose, posėdžiuose, rengiamuose augalų apsaugos produktų ir
juose esančių veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje ir ekotoksikologijos
klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
10 vykdo tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tarnyboje bei skyriuje įgyvendinant
ISO:9001 kokybės vadybos sistemą (procesus);
11. rengia informaciją, ruošia raštų projektus, susijusiais su skyriaus kompetencijai priskirtais
klausimais;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus ar Tarnybos veikla susijusius pavedimus..
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

ŠIAS

PAREIGAS,

TURI

ATITIKTI

ŠIUOS

1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos
krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką, cheminių
medžiagų ir mišinių (tiek kiek tai susiję su augalų apsaugos produktais) klasifikavimą ir ženklinimą,
pakavimą;
3. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. žinoti raštvedybos taisykles;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
7. žinoti registravimui reikalingų augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų duomenų
reikalavimus;

8. žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų
vertinimo principus / metodikas;
9. žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas bei būdingų dirvožemių savybes;
10. mokėti taikyti Europos Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų
apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

