VYRIAUSIASIS MIŠKININKAS
Darbuotojo pagrindinės atliekamos funkcijos:
1. Vadovaudamasis miškotvarkos projektu, galiojančiais teisės aktais, aukštesniųjų
institucijų užduotimis ir pavedimais, nurodymais bei atsižvelgdamas į urėdijos miškų būklę,
vadovauja arba tiesiogiai vykdo darbus, rengiant miškų atkūrimo, apsaugos, pagrindinio,
tarpinio ir kito miško naudojimo programas, projektus, planus.
2. Rengia ir vadovauja, įgyvendinant miškų produktyvumo, biologinės įvairovės
išsaugojimo, miškų apsauginės galios didinimo priemonių projektus, rūpinasi racionaliu miškų
išteklių naudojimu.
3. Vadovauja, vykdant miško želdinimo, sėklininkystės, selekcijos, sodmenų išauginimo,
melioracijos, sanitarinių ir kitų tarpinio naudojimo kirtimų, sanitarinės ir priešgaisrinės miškų
apsaugos ir kitus miškų atkūrimo ir apsaugos darbus, biržių paruošimą miškui kirsti, kontroliuoja
šių darbų vykdymą. Kontroliuoja, kaip medienos ruošėjai, pirkę nenukirstą
mišką, laikosi nenukirsto miško pardavimo taisyklių reikalavimų.
4. Tvirtina miško želdinimo ir žėlimo projektus.
5. Nustatyta tvarka organizuoja žemės plotų perdavimą ir priėmimą.
6. Organizuoja konkursus ir vadovauja, sudarant sutartis miškų atkūrimo, priežiūros ir
apsaugos darbams atlikti rangos būdu.
7. Organizuoja miškų apsaugą nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, savavališkų kirtimų, teršimo
brakonieriavimo, saugomų objektų žalojimo ir kitokių miško pažeidimų bei sprendžia klausimus,
susijusius su medžiokle ir saugomų teritorijų ir objektų tvarkymu.
8. Palaiko ryšius su Lietuvos miškininkų sąjunga ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
9. Kontroliuoja ir priima miškotvarkos darbus. Organizuoja duomenų pateikimą miškų apskaitai.
10. Organizuoja mokslo pasiekimų diegimą miškų naudojimo, miškų atkūrimo, priežiūros,
tvarkymo ir apsaugos srityse.
11. Organizuoja arba rengia urėdijos darbo ataskaitas miškininkystės klausimais.
12. Pavaduoja laikinai nedirbantį miškų urėdą.
13. Derina arba pateikia derinti miškų urėdui žemės (miškų) reformos, tikslinės miškų ūkio
paskirties žemės pakeitimo, žemės skyrimo, įvairių statybų projektus.
14. Miškų urėdo pavedimu nagrinėja gautus pasiūlymus, pareiškimus bei skundus.
Specialieji reikalavimai darbuotojo pareigybei:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, miškininkystės
krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą, magistro
kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal specialybę.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos,
Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos teisės dokumentus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius
miškų atkūrimą, apsaugą, ugdymą apskaitą, naudojimą žemės (miškų) reformą ir kitą veiklą
susijusią su darbo sritimi.
3. Išmanyti darbų ir priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisykles
bei instrukcijas.
4. Mokėti bent vieną užsienio kalbą, turėti organizacinių gabumų, būti darbštus, pareigingas,
kūrybiškas.
5. Domėtis moksline - technine pažanga miškininkystės srityje.

