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VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinės miškų tarnybos (toliau - Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas, valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 19.
II. PASKIRTIS
4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės
kadastro tvarkymą, miškų informacinės sistemos funkcionavimą, visos Lietuvos miškų inventorizacijos
atrankos metodu vykdymą bei miškų ūkio statistinių duomenų rinkimą ir jų apdorojimą, miškų būklės
stebėsenos šalies miškuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos žemės naudojimo, žemės
naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje vykdymą, piniginių kompensacijų už miško žemės
pavertimo kitomis naudmenomis nustatymą, valstybinės reikšmės miškų schemų ir miško grupių bei
pogrupių sąrašų rengimą, miškų tvarkymo schemų valstybinę priežiūrą, valstybinių ir privačių miškų
būklės, miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, miškų inventorizacijos ir
miškotvarkos darbų kokybės kontrolę, leidimų kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams išdavimą,
šalies miško genetinių išteklių kaupimą, išsaugojimą, tyrimą ir jų racionalų naudojimą, sėklinės miško
bazės kūrimą ir palaikymą, geros sanitarinės Lietuvos miškų būklės ir tvaraus miško ekosistemos
funkcionavimo visų nuosavybės formų miškuose užtikrinimą, miško dauginamosios medžiagos kilmės,
kokybės, auginimo, prekybos ir naudojimo kontrolę, miško valdytojų ir naudotojų konsultavimą miško
naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos
administravimas ir specialiosiose srityse – miškotvarka, miškų būklės, miško naudojimo, atkūrimo,
įveisimo ir apsaugos valstybės lygiu kontrolė, Lietuvos miškų sanitarinė būklė, miško genetiniai
ištekliai.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities
miškininkystės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje ir 3 metų vadovavimo
įstaigai (įmonei) arba įstaigos (įmonės) padaliniui patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių
reguliavimą, biudžetinių įstaigų asignavimų valdymą ir buhalterinę apskaitą, miškotvarką, miškų
inventorizaciją, miškų monitoringą, informacines miškų sistemas, visų nuosavybės formų miškų
apsaugą, tvarkymą ir naudojimą, miško dauginamosios medžiagos kokybę, gavybą ir apyvartą, miško
genetinių išteklių atranką, kaupimą ir išsaugojimą, miško sėklinės bazės atranką, įvertinimą, kokybę ir
naudojimą;

6.4. gebėti rengti analitinę medžiagą, organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų
fondų, veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo
reikalavimus;
6.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Tarnybos veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir
Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
7.2. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos organizacinę struktūrą, tvirtina pareigybių sąrašą ir
pareigybių aprašymus, priima į Tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
nustatyta tvarka skatina Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skiria jiems tarnybines ar
drausmines nuobaudas ir pašalpas, nustato Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams priedus ir
priemokas prie tarnybinio atlyginimo;
7.3. valdo, naudoja ir disponuoja Tarnybos turtu Tarnybai nustatytiems uždaviniams įgyvendinti,
užtikrina, kad lėšos, skirtos Tarnybai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, būtų
racionaliai ir taupiai naudojamos;
7.4. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Europos šalių ir
tarptautinėse organizacijose Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimo klausimais;
7.5. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos metinį veiklos planą, teikia Tarnybos veiklos
ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją;
7.6. atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Tarnybai teisme ir
kitose institucijose;
7.7. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.8. informuoja suinteresuotąsias institucijas ir visuomenę Tarnybai pavestų funkcijų klausimais,
užtikrindamas visuomenės teisę į informaciją apie aplinką;
7.9. pagal kompetenciją sudaro sandorius arba tai atlikti įgalioja kitą Tarnybos valstybės
tarnautoją;
7.10. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro, Aplinkos ministerijos kanclerio ar aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos
veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministrui.
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