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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga
vadovauti Miškų ūkio priežiūros skyriui (toliau – Skyrius) Lietuvos Respublikos Miškų
įstatymo nustatyta tvarka vykdant valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės,
naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę.
III. VEIKLOS SRITIS
Pareigybės funkcijos bendrojoje veiklos srityje – Skyriaus veiklos organizavimas.
Pareigybės funkcijos specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos miškų įstatymo
vykdymo priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį miškininkystės biomedicinos mokslų studijų srities, miškininkystės krypties
išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir
apsaugos valstybinę kontrolę;
5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer, MKIIS, GIS, VDVIS;
5.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti atitinkamas išvadas;
5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.7. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
5.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
5.9. būti sąžiningam, darbščiam, komunikabiliam, gebėti bendrauti.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
6.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
6.1. Vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strategijos valstybinės miškų kontrolės
srityje ir Valstybinės miškų tarnybos nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų
įgyvendinimą.
6.2. Organizuoja Skyriaus veiklą miškų kontrolės srityje.
6.3. Organizuoja privačių miškų miškotvarkos darbų ir vidinės miškotvarkos projektų kokybės,
kontrolę.
6.4. Organizuoja ir koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, vykdant
valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų kontrolę.
6.5. Analizuoja išduodamų leidimų kirsti mišką teisėtumą ir kontroliuoja leidimuose nustatytų
limitų ir sąlygų laikymąsi.
6.6. Apibendrina Skyriaus pareigūnų miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos
patikrinimų rezultatus valdytojų, naudotojų ir privačiuose miškuose, teikia patikrinimų
rezultatus ir išvadas Valstybinės miškų tarnybos vadovybei.
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6.7. Analizuoja ir apibendrina Skyriaus planuojamas ir vykdomas kontrolės priemones miškų
apsaugai, atkūrimui, įveisimui ir naudojimui gerinti, teikia nurodymus dėl šių priemonių
efektyvumo didinimo.
6.8. Organizuoja ir koordinuoja pareigūnų, vykdančių miškų kontrolės funkcijas, mokymą bei jų
kvalifikacijos kėlimą.
6.9. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus.
6.10. Teikia metodinę pagalbą miškų kontrolės klausimais miškų urėdijų, nacionalinių parkų,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams, vykdantiems
miškų kontrolę.
6.11. Nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų miško išteklių
naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos klausimais.
6.12. Kontroliuoja savalaikį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Valstybinės miškų
tarnybos vadovybės pavedimų vykdymą.
6.13. Teikia Valstybinės miškų tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų atliekamo
darbo įvertinimo, nuobaudų ar skatinimo jiems skyrimo.
6.14. Dalyvauja pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami jo kompetencijai priskirti klausimai.
6.15. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir
pasiūlymus.
6.16. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, skiria
administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų
reikalavimų pažeidimus, nurodytus Administracinių nusižengimų kodekse.
6.17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos nuostatais, Valstybinės miškų tarnybos nuostatais ir darbo reglamentu,
aplinkos ministro įsakymais suteiktais vyriausiojo valstybinio miškų pareigūno, kitais teisės
aktais ir šiuo pareigybės aprašymu, sprendžia kitus savo kompetencijai priklausančius
klausimus.
6.18. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo.

7.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
Skyriaus vedėjas pavaldus Valstybinės miškų tarnybos direktoriui.

