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ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti
traktorius, savaeiges važiuokles, kelių tiesimo mašinas, traktorines priekabas, vykdyti žemės ūkio
technikos valstybinę priežiūrą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos
srityje – užtikrina įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informacinių išteklių
valdymu, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registru, jų atitikties įvertinimu, tipo
patvirtinimu, techninėmis apžiūromis, saugiu eismu ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų
srities, mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir ne
mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje;
4.3. išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo
principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
4.4. gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo,
registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;
4.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo
B1 lygiu;
4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo
kvalifikaciją;
4.7. mokėti vairuoti automobilį ir traktorių bei turėti tam teisę;
4.8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. registruoja ir išduoda valstybinius numerių ženklus Panevėžio miesto ir rajono
savivaldybėse esantiems traktoriams, savaeigėms važiuoklėms, traktorinėms priekaboms ir kelių
tiesimo mašinoms;
5.2. atlieka žemės ūkio technikos išregistravimą;
5.3. organizuoja ir atlieka žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą;
5.4. analizuoja žemės ūkio technikos priemonių techninę būklę ir teikia pasiūlymus;
5.5. dalyvauja komisijų darbe, vertinant žinias profesinio rengimo mokykloje
traktorininko, žemės ūkio technikos mechaniko kvalifikacijoms įsigyti, turto inventorizacijos,
ūkininkavimo žinių minimumo darbe;
5.6. vykdo skyriui priskirtų lengvųjų automobilių techninės būklės bei jų
eksploatacijos kontrolę;
5.7. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis žemės ūkio technikos
registravimo bei valstybinės žemės ūkio technikos priežiūros taisyklių laikymosi klausimais;
5.8. organizuoja traktorininkų pažymėjimų keitimą;
5.9. kaupia, sistemina ir analizuoja savivaldybės žemės ūkio srities informaciją,
veiklos rezultatus, teikia informaciją aktualiais žemės ūkio technikos registravimo,
eksploatavimo, techninių apžiūrų klausimais visuomenės informavimo priemonėms;
5.10. dalyvauja Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir
savivaldybės turto, parduodamo viešuose prekių aukcionuose, pradinės pardavimo kainos
nustatymo komisijos darbe;
5.11. dalyvauja Automobilių degalų normoms nustatyti komisijos darbe;
5.12. vykdo skyriaus vyriausiojo specialisto, atliekančio gyventojų prašymų dėl
melioracijos, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, priekabų registravimo, gamtos padarytos
žalos registravimą, pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, jam nesant darbe;
5.13. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat
ir neturtinę žalą;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas
skyriaus vedėjui.

tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
__________________________________

