SKELBIMAS APIE ATRANKĄ
LAISVOMS EIGULIO PAREIGOMS UŽIMTI
Skelbimo įkėlimo į miškų urėdijos svetainę data: 2017 m. sausio 12 d.
Įmonės pavadinimas ir buveinė:

VĮ Rokiškio miškų urėdija, Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Pareigų pavadinimas: Juodupės

girininkijos eigulys.

1. Pareigybės funkcijos:
1.1. eiguvos miškų apsauga nuo neteisėtos veikos, miško gaisrų, miško teršimo,
naikinimo, žalojimo bei kitokio neteisėto naudojimo, laukinės augalijos, gyvūnijos, medžioklės,
sanitarinė miškų apsauga ir kontrolė;
1.2. pagamintos medienos ir kitos produkcijos, ribinių ir kvartalinių bei informacinių
ženklų, kelių, tiltų, griovių, statinių ir kito miškų urėdijos (girininkijos) turto bei infrastruktūros
apsauga ir kontrolė;
1.3. kilusių miško gaisrų gesinimas, budėjimas gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose;
1.4. miško atkūrimo, apsaugos, miško ugdymo, pagrindinių kirtimų, sanitarinių ir kitų
kirtimų bei vykdomų darbų eiguvoje priežiūra ir kontrolė;
1.5. pagamintos medienos ir kitos miško produkcijos priėmimas, apskaita ir išdavimas
nustatyta tvarka;
1.6. biržių visų rūšių kirtimams atrėžimas: apmatavimas, atribojimas, brėžinių braižymas,
materialinis-piniginis biržių įvertinimas, kirstinų ir paliekamų medžių atranka ir ženklinimas,
barelių ugdymo kirtimams iškirtimas;
1.7. plotų miško atkūrimui ir įveisimui paruošimas, miško želdinimo darbų priežiūra ir
kontrolė, miško želdinių, žėlinių ir sodmenų apskaitos ir vertinimo vykdymas;
1.8. sėklų rinkimo, želdinių ir žėlinių, griovių, kelių, kvartalinių bei ribinių linijų
priežiūros, paukščių lizdaviečių įrengimo bei stebėsenos, skruzdėlynų aptvėrimo ir kitų miškų
ūkinių darbų organizavimas ir vykdymas;
1.9. nenukirsto miško kitiems ruošėjams pardavimas, dokumentų išrašymas ir kontrolė
nustatyta tvarka;
1.10. kitų girininko pavedimų, susijusių su pareiginiais nuostatais vykdymas.

2. Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
2.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba specialųjį
vidurinį miškininkystės išsilavinimą; arba specialųjį vidurinį ir miškininkystės srities eigulio
specialųjį kvalifikacinį parengimą;
2.2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos
bei Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos norminius dokumentus, taip pat kitus
teisės aktus, reglamentuojančius veiklą ir darbus, priskirtus tarnybinėms pareigoms ir mokėti juos
taikyti praktiškai;
2.3. Žinoti miško ruošos ir ūkinių darbų, priešgaisrinės saugos ir darbo tvarkos taisykles
bei instrukcijas;
2.4. Mokėti sudaryti ir apskaičiuoti atliktų darbų paskyras-aktus, pildyti medienos
gabenimo važtaraščius, nenukirsto miško pardavimo dokumentus, miško pažaidų protokolus;
2.5. Turėti kompiuterinio raštingumo pradmenis, mokėti dirbti taikomąja girininkijos
darbų apskaitos programa „Miško skaita“, Word, Excell programomis ar jų analogais Open Office
programų pakete;
2.6. Mokėti valstybinę kalbą;
2.7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

2.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisyklių
pagrindus;
2.9. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas; priimti sprendimus, rengti ataskaitas;
2.10. Būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam.
3. Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
3.1.

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, adresuotas VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų

urėdui;
3.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos arba tik šių
dokumentų kopijos, turinčios juridinę galią;
3.4. Gyvenimo aprašymas;
3.5. Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir šio dokumento kopija arba tik šio
dokumento kopija, turinti juridinę galią.
3.6. Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių arba mokymo įstaigų (neprivaloma).

3. Pretendentų atrankos būdas:

pokalbis.

Dokumentai priimami adresu:

VĮ Rokiškio miškų urėdija
Sakališkio g. 2
42110 Rokiškis
Pretendentų dokumentai priimami iki 2017 m. sausio 26 d.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Personalo inspektorė Diana Baltušytė
 (8 458) 71217, (8 458) 71014, el. p. info@rokmu.lt

