MIŠKOTVARKOS INŽINIERIUS
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.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.
6. Mokėti užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu.
7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, sugebėti bendrauti.
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBINIO MIŠKŲ PAREIGŪNO FUNKCIJOS
8. Planuoti miško kirtimo apimtis, rengti miško kirtimo fondo dokumentaciją.
9. Organizuoti ir kontroliuoti biržių atrėžimą, rengti kirtimo fondo apskaitos suvestines.
10. Kontroliuoti miško naudojimo taisyklių laikymąsi visų rūšių kirtimuose, nutraukti kirtimus,
prieštaraujančius minėtoms taisyklėms bei darančius žalą miškui.
11. Vykdyti leidimų kirsti mišką apskaitą.
12. Tvarkyti šalutinį miško naudojimą, miško fondo žemių priėmimo – perdavimo dokumentaciją,
rengti medžiagą miškotvarkai, kontroliuoti ir vykdyti pasikeitimų žymėjimą planinėje medžiagoje.
13. Vykdyti kirtaviečių priėmimą.
14. Kontroliuoti nenukirsto miško pardavimą, rengti reikiamą dokumentaciją.
15. Tiesiogiai atsakyti už miško fondo apskaitos būklę, miško kirtimų fondo, nusausintų plotų,
melioracijos tinklo, kirtimų ir šalutinio naudojimo, kirtaviečių priėmimo apskaitą bei nustatytų
ataskaitų šiais klausimais parengimą.
16. Vykdyti tarnybinių žemės dalų apskaitą.
17. Organizuoti valstybinės reikšmės miškų teisinės registracijos darbus, kontroliuoti jų vykdymą.
18. Nagrinėti piliečių bei ūkio subjektų pareiškimus, skundus, pasiūlymus, rengti atsakymų
projektus.
19. Kaupti ir analizuoti statistinius duomenis, susijusius su aukščiau išdėstytomis funkcijomis.
20. Teikti miškų urėdui ar vyriausiajam miškininkui pasiūlymus, susijusius su aukščiau
išdėstytomis funkcijomis.
21. Tvarkyti, formuoti, saugoti, pagal patvirtintą dokumentacijos planą, bylas.
22.Vykdyti profesionalios medžioklės plotų tvarkymo, priežiūros bei apsaugos darbus:
22.1.vykdyti medžioklės plotų apsaugą nuo brakonierių;
22.2. vykdyti biotechninių priemonių tvarkymo darbus;
22.3. padėti organizuoti komercines medžiokles su varymais;
22.4. vykdyti ūkininkų pasėlių apsaugą nuo laukinių gyvūnų daromos žalos;
22.5. vykdyti neperspektyvių bebraviečių išardymą ir juose gyvenančių bebrų medžiojimą.
22.6. vykdyti plėšrūnų skaičiaus reguliavimą.
23. Kontroliuoti kaip miško naudotojai, miško savininkai, miško lankytojai laikosi priešgaisrinių
miško apsaugos, miško lankymo, šalutinio ir kito miško naudojimo taisyklių.
24. Išaiškinti miško pažeidėjus, sulaikyti neteisėtai įsigytą miško produkciją, surašyti miško
pažaidos protokolus, nustatyta tvarka nagrinėti administracines bylas, pagal savo kompetenciją
skirti administracines baudas, pateikti ieškinius už padarytą žalą miškui ir aplinkai, rengti ir
perduoti pažeidimų dokumentaciją teismui, atstovauti miškų urėdijai teismuose.

