MEDIENOS RUOŠOS IR DARBŲ SAUGOS INŽINIERIUS
I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius privalo:
1.1. Žinoti ir vykdyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei
generalinės urėdijos prie Aplinkos ministerijos teisės dokumentus, taip pat kitus teisės aktus
reglamentuojančius medienos ruošą ir apdirbimą, medienos apskaitą, standartizaciją, metrologiją ir
kitą veiklą, susijusią su darbo sritimi.
1.2. Žinoti darbą, saugos bei vidaus darbo taisykles ir instrukcijas.
1.3. Turėti organizacinių gabumų, būti darbščiam, pareigingam.
1.4. Domėtis moksline-technine pažanga.
1.5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu.
1.6. Turėti aukštąjį miškininkystės išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal
specialybę.
2.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
2.1.Rengia sutartis medienos ruošos darbams atlikti, kontroliuoja rangovų darbą.
2.2.Rengia žaliavinės medienos kokybės gerinimo priemonių projektus, kontroliuoja, kaip
laikomasi produkcijos kokybės ir standartų reikalavimų.
2.3.Supažindina darbuotojus ir rangovus su veikiančiais medienos standartais, darbų saugos
reikalavimais ir kontroliuoja, kaip jų prisilaikoma.
2.4.Naujai priimtiems darbuotojams praveda įvadinį instruktažą, sudaro darbų saugos
instrukcijas, organizuoja dirbančiųjų saugaus darbo taisyklių apmokymą ir jų žinių tikrinimą.
2.5.Organizuoja dirbančiųjų sveikatos patikrinimą.
2.6.Kontroliuoja dirbančiųjų aprūpinimą spec. apranga, jų naudojimo terminų laikymąsi.
Sudaro spec.aprangos ir kitų darbų saugos inventoriaus užsakymo ir paskirstymo projektus.
2.7.Kontroliuoja kaip vykdomi darbų saugos institucijų nurodymai.
2.8.Tiria nelaimingų atsitikimų aplinkybes ir priežastis, įformina reikiamus dokumentus.
2.9.Kontroliuoja apvaliosios medienos klasifikavimą, ženklinimą ir priėmimą padaliniuose
bei atitinkamų dokumentų įforminimą.
2.10. Atsako už medienos sandėlių tvarkingumą, bei prie jų tinkamą medienvežių
privažiavimą.
2.11. Kontroliuoja medienos rūšiavimą miško sandėliuose pagal medžių rūšis, sortimentus,
klases ir jos tvarkingą sandėliavimą.
2.12.Analizuoja medienos ruošos mechanizmų panaudojimą.
2.13.Priima biržes eksploatacijai.
2.14. Supažindina medkirtės operatorius, traktorininkus, vairuotojus ir remonto darbininkus
su darbo sąlygomis, praveda instruktažą darbo vietoje, supažindina su darbų saugos ir
priešgaisrinės saugos taisyklėmis.
2.15. Atsako už medkirtės racionalų panaudojimą, tinkamų duomenų biržės iškirtimui į jos
kompiuterį įrašymą ir jų prisilaikymo kontroliavimą.
2.16.Teikia reikiamas ataskaitas medienos ruošos ir darbų saugos klausimais, pildo
numatytas formas, žurnalus ir knygas.
2.17. Vykdo profesionalios medžioklės plotų tvarkymo, priežiūros bei apsaugos darbus:
2.17.1. vykdo medžioklės plotų apsaugą nuo brakonierių;
2.17.2. vykdo biotechninių priemonių tvarkymo darbus;
2.17.3. padeda organizuoti komercines medžiokles su varymais;
2.17.4. vykdo ūkininkų pasėlių apsaugą nuo laukinių gyvūnų daromos žalos;
2.17.5. vykdo neperspektyvių bebraviečių išardymą ir juose gyvenančių bebrų medžiojimą;
2.17.6. vykdo plėšrūnų skaičiaus reguliavimą.

2.18. Kontroliuoja kaip miško naudotojai, miško savininkai, miško lankytojai laikosi
priešgaisrinių miško apsaugos, miško lankymo, šalutinio ir kito miško naudojimo taisyklių.
2.19. Išaiškina miško pažeidėjus, sulaiko neteisėtai įsigytą miško produkciją, surašo miško
pažaidos protokolus, nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas, pagal savo kompetenciją
skiria administracines baudas, pateikia ieškinius už padarytą žalą miškui ir aplinkai, rengia ir
perduoda pažeidimų dokumentaciją teismui, atstovauja miškų urėdijai teismuose.
2.20.Vykdo kitus vyr. inžinieriaus nurodymus.

