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MISKO NAUDOJIMO IR STATISTIKOS
MISKOTVARKoS INZINIERJAUS
PAREIGYBES APRASYMAS
I. PART,IGYBE

l. Pareigybes grupe - specialistai.
2. Pareigybes lygis - A1.
3. Pareigybes paskirtis
analizuoti Lietuvos miSko inventorizacijq medZiag4, vertinti mi3ko
i5tekliq bDklg, jq pokydius, teikti pasitlymus kaip gausinti mi5ko i5teklius ir gerinti jq kokybg bei
apskait4, optimizuoti miSko naudojim4.
4. Pareigybes pavaldumas - mi5kotvarkos inZinieriaus tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
5. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas - 6,8; i5dirbus Siose pareigose 2 metus 7,1,
iSdirbus 5 metus - 7,3, i5dirbus 10 metq - 7,5.

-

-

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6. Mi3ko naudojimo ir statistikos skyriaus miSkotvarkos inZinieriumi priimamas dirbti asmuo,
turintis aukit4ji biomedicinos mokslq studijrl srities mi5kininkystes krypties magistro (ar jam
prilyginam4) kvalifi kacini laipsni;
7. Mi5ko naudojimo ir statistikos skyriaus mi5kotvarkos inZinierius turi buti susipaZings su
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises
aktais, reglamentuojandiais mi3ko naudojim4, mi3kq statistik4, miSkotvark4, mi5kq
inventorizacij4, medienos matavimus, gebeti atlikti teises aktq, reglamentuojandiq mi5ko
naudojim4, mi5kq statistik4, miSkowarkq, mi5kq inventorizacij4
medienos matavimus,

ir

ekspertizg;

ir statistikos skyriaus miSkotvarkos inZinierius turi:
moketi tvarkyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informacij4 ir rengti i5vadas;
savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4;
sklandZiai destyti mintis ZodZiu ir raStu;
moketi dvi uZsienio kalbas (i5jq viena - anglq) A'2 lygiu;
tureti gerus darbo kompiuteriu (Office programq paketas, duomenq baziq valdymo sistemos)
igldZius.
8. MiSko naudojimo

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

III. PAREIGOS
ir statistikos skyriaus miSkotvarkos inZinieriaus pareigos:
9.1. pagal savo kompetencijQ uZtikinti Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimq, aplinkos ministro, Valstybines miSkq tarnybos direktoriaus isakymq ir kitrl teises aktq
9. MiSko naudojimo

vykdymq;
9,2. analizuoti ir sisteminti oficialius duomenq Saltinius, uZsienio Saliq mi3kq statistikos leidiniq
informacij4, kitas publikacijas ir ruoiti medZiag4 apskaitos leidiniams;
9.3. analizuoti valstybines miSko inventorizacij os metu nustatytus mi5kq i5tekliq pokydius,
tendencijas, teikti pasiulymus teises aktq, reglamentuojandiq miSko naudojimq, miSko [king veikl4
ir miSkotvarkini proj ektavim4, tobulinimui;
9.4. pagal uZklausimus teikti informacij4 suinteresuotoms miSkq Zinyboms ir valdZios
instancijoms;
9.5. tvarkyti internetinio puslapio dali susijusi4 su skyriaus veikla;

z
9.6. teikti pasitilymus del mi5kq apskaitos ir statistikos apie miSkus surinkimo metodikos
tobulinimo;
9.7. analizuoti ir apibendrinti mi5kq inventorizacijq rezultatus ir teikti pasillymus del mi5kq
inventorizacij q ir technologijq tobulinimo;
9.8. vertinti mi5ko istekliq buklg, jq pokydius, tendencijas, teikti pasi[lymus teises aktq,
mi5kotvarkini projektavim4,
reglamentuojandiq mi5ko naudojim4, mi3ko iiking veikl4
tobulinimui:
9.9, teikti pasillymus kaip gausinti mi5ko i5teklius ir gerinti jq kokybg bei apskait4, mi5ko
naudojimo optimizavimui;
9.10, analizuoti pateiktus mi5kq statistiniams leidiniams duomenis, rengti ir skelbti oficiali4l4
mi5ku statistik4;
9.11. pagal kompetencij4 bendradarbiauti su Lietuvos, uZsienio valstybiq ir tarptautinemis
institucijomis, imon€mis, istaigomis ar organizacijomis miSkq statistikos, apskaitos, miSko
naudoj imo ir kitose srityse;
9.12. vykdyti kitus Valstybin6s mi3kq tamybos direktoriaus, Mi5ko naudojimo ir statistikos
skyriaus vedejo nurodymus pagal skyriaus kompetencij4.

ir

IV, TEISES
ir statistikos skyriaus miSkotvarkos inZinierius turi teisg:
10.1. teikti skyriaus vedejui pasiilymus del darbo metodikos tobulinimo, darbo na5umo bei
efektyvumo kelimo, skyriui priskirtq darbo priemoniq naudojimo, taisymo ar isigijimo;
10.2. ispeti kitus skyriaus darbuotojus, nevykdandius jq pareigybes aprasymuose numatytq pareigq
ar nesiiaikandiq darbo drausmes, o esant biitinybei informuoti skyriaus vedej4 del drausminiq
nuobaudq taikymo prasiZengusiam skyriaus darbuotojui;
10.3. gauti vis4 bttinq informacij4, priemones ir medZiagas numat).toms pareigoms atlikti.
10. MiSko naudojimo

V. ATSAKOMYBT
Mi5ko naudojimo ir statistikos skyriaus mi5kotvarkos inZinieriaus atsako uZ:
darbe ir
1 1, 1 jam paskirtq uZduodiq, duotq pavedimq savalaiki vykdym4, darbo drausmes, saugos
prieigaisrines saugos taisykliq laikym4si;
i 1.2. patiketq naudoti kompiuterines irangos, irankiq ir prietaisq prieziiir4 bei saugojim4, darbo
vietoje naudojamos programines irangos legalum4.
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