MIŠKO EKOLOGIJOS IR REKREACIJOS SPECIALISTĖ
I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
SPECIALISTUI
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su miško ūkio tvarkymu, teritorijų
planavimu, saugomomis teritorijoms.
2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.
3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
4. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
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 SPECIALISTO FUNKCIJOS.
8. Organizuoti miškų urėdijos teritorijoje saugomų teritorijų ir objektų, rekreacinių
objektų priežiūros, tvarkymo darbus ir apsaugą.
9. Planuoti lėšas, reikalingas miškų urėdijos saugomoms teritorijoms ir objektams,
rekreaciniams objektams tvarkyti ir naujiems rekreaciniams objektams įrengti, kontroliuoti lėšų
panaudojimą.
10. Rengti rekreacinių objektų įrengimo projektus, derinti juos su suinteresuotomis
institucijomis, pildyti rekreacinių objektų dokumentaciją, teikti ataskaitas.
11. Vykdyti patvirtintų kertinių miško buveinių apskaitą ir organizuoti jų priežiūrą.
12. Organizuoti ir vykdyti esamų sklypų su saugomų ir raudonosios knygos paukščių
lizdavietėmis ir sklypų su raudonosios knygos paukščių perimvietėmis priežiūrą.
13. Organizuoti ir vykdyti esamų sklypų su raudonosios knygos augalų rūšių
radimvietės priežiūrą.
14. Organizuoti ir vykdyti naujų retų lizdaviečių paiešką ir jų apsaugos priemones.
15. Kuruoti miškų urėdijoje jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklą.
16. Organizuoti su suinteresuotomis organizacijomis, visuomene pasitarimus,
susijusius su miškų urėdijos veikla, saugomomis teritorijomis, rekreacija ir kt.
17. Propaguoti miškų urėdijos darbus spaudoje, per radiją, kitomis priemonėmis bei
vykdyti kitą švietėjišką veiklą. Talpinti informaciją Trakų miškų urėdijos svetainėje.
18. Organizuoti leidinių, bukletų išleidimą apie Trakų miškų urėdiją, jai priskirtus
miškus ir vykdomus darbus.
19.Bendradarbiauti su Trakų istorinio nacionalinio parko, Aukštadvario regioninio
parko, Neries regioninio parko direkcijomis, rengti bendradarbiavimo sutartis.
20. Nagrinėti piliečių bei ūkio subjektų pareiškimus, skundus, pasiūlymus, rengti
atsakymų projektus.
21. Kaupti ir analizuoti statistinius duomenis, susijusius su aukščiau išdėstytomis
funkcijomis.
22. Teikti miškų urėdui ar vyr. miškininkui pasiūlymus, susijusius su aukščiau
išdėstytomis funkcijomis.
23. Tvarkyti, formuoti, saugoti pagal nustatytą bylų dokumentacijos planą bylas.
24. Laikytis sertifikavimo principų ir kriterijų.

