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KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

          1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas (vyresnysis specialistas). 

          2. Pareigybės lygis – B. 

          3. Pareigybės kategorija – 8. 

 

II. PASKIRTIS 

 

          4. Kaimo reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų, priekabų bei puspriekabių registrą, tvarkyti jų apskaitą, atlikti 

technines apžiūras. Taip pat vykdyti kitus skyriaus vedėjo nurodytus darbus. 

 

 

                                                            III. VEIKLOS SRITIS 

 

          5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Paramos žemės ūkiui 

ir kaimo plėtrai administravimas. Kontroliuoti registruojamos technikos įsigijimo teisėtumą, 

tvarkyti jos apskaitą. Sudaryti techninių apžiūrų grafikus, vykdyti technines apžiūras, išduoti 

techninės apžiūros talonus, tvarkyti jų apskaitą, žurnalus. Išduoti pažymas apie turimą įregistruotą 

žemės ūkio techniką. Taip pat vykdyti kitus skyriaus vedėjo nurodytus darbus. 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

          6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

          6.1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, LR vietos savivaldos įstatymą ir visus kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius žemės ūkio administravimą,  Europos sąjungos aktus, 

reglamentuojančius Europos Sąjungos paramos lėšų tvarkymą; 

          6.2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

          6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

          6.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti 

kompiuteriu (MS Windows, MS offise) bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis; 

          6.5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; 

          6.6. Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą žemės ūkio srityje, bei darbo patirtį. 

           

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
          7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 



           7.1. Registruoti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registre visų Savivaldybėje esančių organizacijų bei fizinių asmenų traktorius, savaeiges ir žemės ūkio 

mašinas, bei jų priekabas.  

           7.2. Kontroliuoti registruojamos technikos įsigijimo teisėtumą, vykstant į registruojamos ar 

išregistruojamos mašinos buvimo vietą, sutikrinant duomenų autentiškumą, tvarkyti jos apskaitą.  

          7.3. Išduoti vienodos serijos valstybinio numerio ženklus, techninius pasus, tvarkyti jų 

apskaitą, pildyti techninių pasų registravimo žurnalus. 

          7.4. Vykdyti technines apžiūras, išduoti techninės apžiūros talonus, tvarkyti jų apskaitą, 

žurnalus.  
          7.5. Organizuoti purkštuvų techninę priežiūrą.   

          7.6. Išduoti pažymas apie turimą žemės ūkio techniką. 

          7.7. Teikti informaciją Žemės ūkio ministerijai technikos priežiūros klausimais. 

          7.8. Tvarkyti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registrą, 

atlikti duomenų tiekėjų loginę patikrą, registruoti bei įvesti duomenis į registro duomenų bazę, atsakyti 

už saugų duomenų įrašymą, vykdyti vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos ir centro nurodymus, 

susijusius su registro duomenų ir dokumentų tvarkymu. 

          7.9. Padėti organizuoti ir dalyvauti mokymuose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose  įvairiuose 

renginiuose.  

            7.10. Vykdyti kitus Kaimo reikalų skyriaus vedėjo nurodymus. 

           

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

             8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kaimo reikalų skyriaus 

vedėjui. 


