DARBUOTOJAS, DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 457
patvirtintos žemės ūkio augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų metodikos reikalavimus įrengia ir
atlieka Skyriaus vedėjo priskirtų Lietuvos ir užsienio valstybių selekcininkų sukurtų ar atrastų ir
išskirtų žemės ūkio augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos klimato
sąlygoms tyrimus.
2. Augalų vegetacijos metu stebi tiriamų pasėlių būklę, laiku atlieka pasėlių priežiūros, tręšimo,
augalų apsaugos, derliaus nuėmimo darbus.
3. Taiko racionaliausias augalų apsaugos priemones nuo augalų kenkėjų, ligų ir piktžolių, atliekant
Lietuvos ir užsienio valstybių selekcininkų sukurtų ar atrastų ir išskirtų žemės ūkio augalų rūšių
veislių ūkinio vertingumo ir jų tinkamumo Lietuvos klimato sąlygoms tyrimus.
4. Išanalizuoja atliktų augalų veislių tyrimų duomenis, nustatytu laiku paruošia augalų veislių
ūkinio vertingumo ir jų tinkamumo Lietuvos sąlygoms atliktų tyrimų ataskaitas ir pateikia Skyriaus
vedėjui jas pasirašyti.
5. Laikosi Skyriuje nustatytos darbų technologijos ir gamybinės drausmės.
5.taisyklių laikymąsi, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas ir uždavinius.
7. Dalyvauja rengiant seminarus, lauko dienas, supažindina ūkininkus ir kitus žemės naudotojus su
tiriamų ir ištirtų augalų veislių produktyvumo, atsparumo ligoms, kenkėjams, ištvermingumo
žiemojimui ir kitomis būdingomis savybėmis.
8. Nuolat teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie atliekamus darbus.
9. Tinkamai saugo jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui.
10. Laikosi saugos darbe reikalavimų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių.
11. Skyriaus kompetencijos ribose vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.
DARBUOTOJAS, DIRBANTIS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TURI ATITIKTI ŠIUOS
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos krypties
išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties žemės ūkio srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius augalų veislių
registravimą ir teisinę apsaugą, žinoti 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinės konvencijos dėl naujų
augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir
1991 m. kovo 19 d. Ženevoje, nuostatas.
4. Žinoti augalų veislių tyrimo metodikas, įvertinti Skyriuje atliktų žemės ūkio augalų rūšių veislių
tyrimo rezultatus ir laiku parengti šių tyrimų duomenų ataskaitas.
5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

