Valstybinių miškų urėdija yra
valstybės įmonė, atsakinga už
valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir
plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų
valstybės turto – miško – valdymą.
Valstybinių miškų urėdija jungia 42
regioninius padalinius, kuriuose dirba
daugiau nei 3 500 darbuotojų.

DARBO VIETA:
Kretingos regioninis padalinys,
Savanorių g.27,Kretinga, LT-97111

KANDIDATUOKITE IKI:

2018 m. gruodžio 7 d.
CV ir motyvacinį laišką siųskite:

EL.PAŠTU: kretinga@vivmu.lt
Pastaba:
Darbo sutartis įsigalios
2019 m. sausio 1 d.
Telefonas pasiteirauti
8(695)73593
Susisieksime su atrinktais kandidatais

GIRININKO PAVADUOTOJAS (-Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
• savo veikloje miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimų taikymą;
• miško nuo savavališkų kirtimų, miško teršimo, naikinimo, žalojimo, neteisėto
žemės užgrobimo bei kitokios neteisėtos veiklos saugojimą;
• kontroliuoja miško naudotojus ir lankytojus, kaip jie laikosi miško naudojimą ir
lankymąsi reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
• miško infrastruktūros ir rekreacijos įrenginių nuo neteisėto gadinimo ir naikinimo
saugojimą;
• girininkijos miškų sanitarinės ir priešgaisrinės būklės stebėjimą, Darbdavio,
Tiesioginio vadovo ar kito atsakingo asmens apie kenkėjų ir ligų židinius informavimą,
profilaktinių ir naikinamųjų sanitarinių ir priešgaisrinių miškų apsaugos priemonių
organizavimą ir vykdymą;
• biržių visų rūšių kirtimams atrėžimą, kirstinių medžių ir sklypų (biržių) ar kitam
miško naudojimui skirtų plotų nurodymą;
• girininkijoje atliekamų miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbų
organizavimą ir miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių
reikalavimų atliekant juos laikymosi kontrolės vykdymą;
• nenukirsto valstybinio miško pardavimo ne aukciono būdu vykdymą ir neparuoštų
išgabenimui (ištraukimui) miško ruošos kirtimo liekanų pardavimą;
• želdaviečių ir želviečių plotų apmatavimų ir paženklinimo vietoje atlikimą;
• iškirstų biržių, įveisiamų plotų sodinimo eigos kontroliavimą, miško želdinių ir
(arba) žėlinių apskaitos ir vertinimo atlikimą;
• dalyvavimą apžiūrose apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir vertinant žvėrių
padarytą žalą.

MES TIKIMĖS:
• ne žemesnio kaip aukštasis miškininkystės krypties išsilavinimas;
• ne trumpesnės kaip 1 metų darbo patirties miškininkystės srityje;
• LR įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su šios pareigybės
funkcijų įgyvendinimu, praktinių žinių taikymo;
• gerų darbo MS Office įgūdžių ir vairuotojo pažymėjimo.

MES SIŪLOME:
• dinamišką ir atsakingą darbą, sėkmingai augančioje įmonėje;
• socialines garantijas.

• galimybę tobulėti profesinėje ir
asmeninėje srityje.

