VYR.MIŠKININKAS
I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBINIAM
MIŠKŲ PAREIGŪNUI
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su miško ūkio tvarkymu, teritorijų planavimu,
saugomomis teritorijomis.
2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.
3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
4. Turėti aukštąjį miškininkystės išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą miškų žinyboje ir
medžiotojo selekcininko kvalifikaciją.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.
6. Mokėti užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu.
7. Turėti organizacinių gabumų, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, sugebėti bendrauti.
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBINIO MIŠKŲ PAREIGŪNO FUNKCIJOS
8. Vadovaujantis miškotvarkos projektu, teisės aktais, aukštesnių institucijų nurodymais,
užduotimis, pavedimais organizuoti ir vadovauti miškų atkūrimo, apsaugos, naudojimo projektų,
planų rengimui.
9. Rengti ir vadovauti, įgyvendinant miškų produktyvumo, biologinės įvairovės išsaugojimo, miškų
apsauginės galios didinimo priemonių projektus, rūpintis racionaliu miškų išteklių naudojimu.
10. Organizuoti ir vadovauti miško želdinimo, sėklininkystės, selekcijos, sodmenų išauginimo
darbams.
11. Organizuoti ir vadovauti melioracijos, statybos ir kelių tiesimo ir remonto darbams.
12.Tvirtinti miško želdinimo ir žėlimo projektus.
13. Nustatyta tvarka organizuoti žemės plotų perdavimą ir priėmimą.
14. Organizuoti kirtaviečių priėmimą.
15.Organizuoti konkursus ir vadovauti, sudarant sutartis miškų atkūrimo, priežiūros darbams atlikti
rangos būdu.
16. Organizuoti miškų apsaugą nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, neteisėtų kirtimų, teršimo,
brakonieriavimo, saugomų objektų žalojimo ir kitokių miško pažeidimų bei spręsti klausimus,
susijusius su medžiokle ir saugomų teritorijų ir objektų tvarkymu.
17.Organizuoti miškų technologinio sutvarkymo projektų parengimą ir jų įdiegimą.
18. Kontroliuoti ir priimti miškotvarkos darbus. Organizuoti duomenų pateikimą miškų apskaitai.
19. Organizuoti mokslo pasiekimų diegimą miško naudojimo, miško atkūrimo, priežiūros,
tvarkymo ir apsaugos srityse.
20. Organizuoti ir vadovauti miškų urėdijos darbo ataskaitų rengimui miškininkystės klausimais.
21. Vadovauti reviziniam darbui.
22. Derinti arba pateikti derinti miškų urėdui žemės (miškų) reformos, tikslinės miškų ūkio
paskirties žemės keitimo, žemės skyrimo, įvairių statybų projektus.
23. Organizuoti ir vykdyti profesionalios medžioklės plotų tvarkymo, priežiūros ir apsaugos darbus,
organizuoti komercines medžiokles.
24. Organizuoti valstybinės reikšmės miškų teisinės registracijos darbus, kontroliuoti jų vykdymą.
25. Būti atsakingu už sertifikavimo principų ir kriterijų laikymąsi miškų urėdijoje, vykdyti jų
kontrolę.
26. Palaikyti ryšius su Lietuvos miškininkų sąjunga ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
27. Vadovauti teikiant paramą Jaunųjų miško bičiulių sambūriui.
28. Nagrinėti gautus pasiūlymus, pareiškimus, skundus.
29. Vykdyti kitus miškų urėdo pavedimus.
30. Pavaduoti laikinai nedirbanti miškų urėdą.
31. Propaguoti miško apsaugą per spaudą, radiją, televiziją ir kitomis priemonėmis.

