
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos

reikalingas

PROGNOZIŲ IR PERSPĖJIMŲ SKYRIAUS 
SINOPTIKAS (AVIACIJA)

  Apie mus

Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos  (toliau  –  LHMT)  misija  –  teikti  patikimą  meteorologinę  ir
hidrologinę  informaciją,  reikalingą  Lietuvos  nacionalinėms  reikmėms  ir  valstybės  tarptautiniams  įsipareigojimams  vykdyti
mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.

  Apie darbą

Meteorologijos  paslaugų  teikimas  aviacijos  reikmėms  pagal  Pasaulinės  meteorologijos  organizacijos  (toliau  –  WMO)  ir
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus .
Jums reikės: 
• analizuoti  aerologinę  ir  sinoptinę  informaciją,  meteorologinių  radarų  ir  palydovų  duomenis,  skaitmeninių  orų  prognozių
modelių produktus, atsakyti už kokybiškų ir saugių meteorologinių prognozių ir perspėjimų teikimą oro navigacijai.
• sudaryti meteorologines prognozes Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių aerodromams, perspėjimus Vilniaus, Kauno, Palangos
aerodromams, tendencijos prognozes Vilniaus aerodromui, prognozes Lietuvos teritorijai (1, 2, 3, 4 zonoms) ir virš Baltijos jūros
bei ypatingų reiškinių  žemojo lygio aviacinius prognozių žemėlapius;
• teikti  meteorologinę  informaciją  aviakompanijų  atstovams,  orlaivių  įguloms,  skrydžių  vadovams,  oro  uostų  aerodromo
tarnyboms ir kitiems vartotojams;
• kontroliuoti meteorologinės dokumentacijos teikimą skrydžiams ir, reikalui esant, organizuoti jos siuntimą Vilniaus, Kauno,
Palangos, Šiaulių aerodromams;
• teikti  informaciją VĮ „Oro navigacija“,  VĮ  Lietuvos oro uostai,  VšĮ  Transporto kompetencijų agentūra,  Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Aviacijos valdybos padaliniams;
• vertinti sudarytas meteorologines prognozes ir perspėjimus aerodromams, atlikti nepasitvirtinusių prognozių ir perspėjimų
analizę.

  Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai

Jūs:
• esate atsakingas, greitos orientacijos, bendradarbiaujantis, pareigingas, kūrybingas, gebantis dirbti komandoje ir individualiai
ir norite prisijungti prie LHMT Prognozių ir perspėjimų skyriaus komandos;
• esate įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties išsilavinimą;
• esate nepriekaištingos reputacijos;
• išmanote WMO ir ICAO dokumentus, Europos Sąjungos reglamentus, susijusius su oro navigacijos teikėjų reikalavimais;
• suprantate atmosferos fiziką, gebate pažinti ir numatyti procesus, vykstančius atmosferoje;
•  žinote  meteorologinių  sąlygų  įtaką  aviacijos  veiklai,  gebate  rengti  ir  teikti  vartotojų  poreikiams  pritaikytas  specialiąsias
meteorologines prognozes;
• gebate valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• turite puikius bendravimo (žodžiu ir raštu) įgūdžius;
• mokate anglų kalbą.

  Mes siūlome

• sudaryti neterminuotą darbo sutartį;
• pagrindinį (830 Eur neatskaičius mokesčių) ir nuo darbo rezultatų priklausantį, laiku mokamą darbo užmokestį;
• darbą pamainomis slenkančiu darbo grafiku;
•  galimybę  prisidėti  prie  reikšmingos  Lietuvai,  jos  žmonėms  ir  tarptautinei  bendruomenei  LHMT  veiklos  uždavinių
įgyvendinimo, taikyti savo žinias praktikoje ir ugdyti kompetencijas mokymuose.

  Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje

Prašome  siųsti  gyvenimo  aprašymą  el.  paštu  rita.slancauskiene@meteo.lt  su  nuoroda  „Sinoptikas“.  Daugiau  informacijos
telefonu: 8 648 06 477. Visais papildomais klausimais, susijusiais su darbo funkcijų vykdymu, prašome kreiptis į Prognozių ir
perspėjimų skyriaus patarėją Dovilę Keršytę, mob. 8 648 06 320, el. paštu dovile.kersyte@meteo.lt

Atitinkančius reikalavimus pakviesime į atrankos pokalbį!


