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
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2018 m. gruodžio 7 d.
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Pastaba:
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Telefonas pasiteirauti
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Susisieksime su atrinktais kandidatais

MIŠKO APSAUGOS SPECIALSTAS (-Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
• miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų biotinių, abiotinių ir antropogeninių
veiksnių vykdymo, miško sanitarinės būklės, abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir
gyvūnų padarytų pažeidimų stebėjimo organizavimą;
• gaisrų stebėjimo iš priešgaisrinių bokštų ir antžeminės automatinės miško gaisrų
stebėjimo sistemos (toliau – AAMGSS) organizavimą;
• gaisrų gesinimo operatyvinio plano sudarymą, miško gaisrų gesinimo komandų
formavimą, jų apmokymų ir budėjimų gaisrams kilti palankiu laikotarpiu
organizavimą;
• priešgaisrinių komandų mokymų, aprūpinimo individualiomis apsaugos
priemonėmis, darbo kostiumais organizavimą, miškų priešgaisrinės apsaugos
darbuotojų dėl saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi, gesinant miško gaisrus,
instruktavimą;
• AAMGSS operatorių, priešgaisrinių bokštų stebėtojų, priešgaisrinės komandos
darbo laiko apskaitos tabelio vedimą, paskyrų-aktų surašymą, kilusių gaisrų apskaitos
vedimą, jų padarytų nuostolių skaičiavimą;
• priešgaisrinių bokštų būklės kontrolės organizavimą, jų eksploataciją ir priežiūrą,
jų techninius patikrinimą užsakymą;
• protokolų už juridinių asmenų padarytus pažeidimus miškuose surašymą ir bylų
dėl ekonominių sankcijų skyrimo nagrinėjimą, ieškinių dėl žalos aplinkai ir miško
valdytojų turtui atlyginimo surašymą ir teikimą;
• medienos gabenimo kontrolės organizavimą, girininkijose planinių ir neplaninių
patikrinimų, susijusių su miško apsauga vykdymą;
• įvykdytų miško apsaugos priemonių kokybės girininkijose tikrinimą, statistinių
ataskaitų, žiniaraščių ir knygų pildymą.

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.

