PATVIRTINTA
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 334-18-V

NACIONALINĖS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
II. PASKIRTIS
2. Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriaus tikslus ir uždavinius – vykdyti valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų būklės stebėseną pagal tarptautines miškų stebėsenos programas bei kontroliuoti valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos kokybę valstybės lygiu.
III. VEIKLOS SRITIS
3. Pareigybės funkcijos specialiojoje veiklos srityje – organizuoja ir kontroliuoja brandžių medynų inventorizaciją atrankos metodu, kontroliuoja valstybinę miškų inventorizaciją atrankos
metodu bei vykdo miškų būklės stebėseną pagal tarptautines miškų stebėsenos programas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų miškų inventorizacijos atrankos metodu patirtį;
4.3. turėti ne mažiau kaip 1 darbo, susijusio su miškų GIS duomenų bazių tvarkymu, metų patirtį;
4.4. žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą;
4.5. žinoti tarptautines sutartis, susijusias su miškų būklės stebėsena, valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatus bei nacionalinės miškų inventorizacijos darbo taisykles ir miškų sveikumo monitoringo darbo taisykles;
4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.8. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių miškų inventorizaciją, miškotvarką ir miško
naudojimą, analizę;
4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.10. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle ir elektroninio pašto programa, FoxPro programa, ESRI ArcGIS 9.x programine įranga ir GPS
programine įranga;
4.11. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu darbus, priima teikiamus
brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu duomenis ir atlieka jų kontrolę;
5.2. vykdo valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu;
5.3. vykdo miškų būklės stebėseną pagal tarptautines miškų stebėsenos programas;
5.4. kaupia bei tvarko atliktų kontrolinių matavimų duomenis, formuoja jų archyvus;
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5.5. rengia ataskaitas, susijusias su atliktais kontroliniais matavimais;
5.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl metodikų, instrukcijų, rekomendacijų ir normatyvų
brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu, miškų būklės stebėsenos bei ir nacionalinės miškų inventorizacijos atrankiniu metodu klausimais tobulinimo;
5.7. nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui veiklos planus, ataskaitas, informaciją ir atsiskaito
už savo veiklą;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant;
5.10. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;
5.11. kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
5.12. atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
6.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

