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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS TEISöS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBöS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA

1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Teis÷s skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros
valstyb÷s tarnautojas.
2. Pareigyb÷s lygis – A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 10.
II. PASKIRTIS

4. Medžiagos, dokumentų licencijų išdavimui, nutraukimui, tikslinimui, licencijų kortelių, leidimų
keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimui, nutraukimui, pratęsimui, tikslinimui
ruošimas bei su tuo susijusios apskaitos vedimas. Medžiagos bei dokumentų ūkininkų ūkiams įregistruoti,
ūkininkų pažym÷jimams išduoti ruošimas, apskaita.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –
licencijuojamojoje veikloje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI
6. Tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties
išsilavinimą, ekonomisto profesinę kvalifikaciją.
7. Žinoti Vietos savivaldos, Valstyb÷s tarnybos, Viešojo administravimo, ir Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymus, Dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos
taisykles.
8. Mok÷ti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, geb÷ti bendrauti.
10. Rengti savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektus, direktoriaus įsakymų projektus.
11. Dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
12. Sugeb÷ti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
13. Savarankiškai planuoti veiklą.
14. Sklandžiai d÷styti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
15. Ruošia dokumentus ir kitą medžiagą licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais,
tabako gaminiais, naftos produktais išdavimui, kaupti ir perregistruoti šių licencijų duomenis nustatyta
tvarka.
16. Ruošia dokumentus ir kitą medžiagą kelių transporto veiklos licencijų išdavimui ir patikslinimui
bei panaikinimui, ruošia dokumentus bei medžiagą leidimų reguliariam keleivių vežimo maršrutams
išdavimui, pratęsimui, sustabdymui ir panaikinimui, kaupia ir tvarko su tuo susijusius duomenis.
17. Ruošia dokumentus ir kitą medžiagą veiklos, susijusios su skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužu ir
atliekų supirkimo licencijavimu, kaupia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus.
18. Rengia dokumentus d÷l teikimo administracijos direktoriui vietinių rinkliavų, prekyviečių
mokesčiams, įmokoms už patentus nustatymui, ruošia su tuo susijusius Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos sprendimų projektus.
19. Nustatyta tvarka rengia taisykles ir kitus dokumentus prekybos klausimais.
20. Ruošia dokumentus d÷l pasiūlymų teikimo administracijos direktoriui d÷l licencijų verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, tabako gaminiais, naftos produktais, išdavimo ir
panaikinimo bei patikslinimo, papildymo, jų galiojimo sustabdymo, kaupia ir tvarko su tuo susijusius
dokumentus.
21. Ruošia dokumentus d÷l pasiūlymų teikimo administracijos direktoriui d÷l leidimų verstis didmenine
ir mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba išdavimo ir panaikinimo bei patikslinimo, papildymo, jų
galiojimo sustabdymo, kaupia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus.
22. Ruošia dokumentus teikti administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l kelių transporto veiklos
licencijų išdavimo, panaikinimo, licencijų kortelių išdavimo, jų galiojimo pratęsimo, panaikinimo,
leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, d÷l keleivių vežimo
maršrutų bei keleivių vežimo sutarčių, kaupia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus.
23. Ruošia medžiagą teikti administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l veiklos, susijusios su skirtų
realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimu;
24. Ruošia medžiagą teikti administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l leidimų pardavin÷ti I, II ir TO
klas÷s civilines pirotechnikos priemones, kaupia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus.
25. Registruoja išduotas licencijas, jų papildymą, patikslinimą, panaikinimą nustatytų formų žurnaluose.
26. Ruošia dokumentus paskelbimui apie išduotas, papildytas ar patikslintas licencijas bei apie jų
galiojimo sustabdymą ar panaikinimą „Valstyb÷s žinių“ priede „Informaciniai pranešimai, ruošia
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus raštus, kuriais pranešama apie tai Juridinių
asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka, Šiaulių apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos
Pakruojo skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyriui.
27. Ruošia dokumentus d÷l Pakruojo rajono ūkininkų ūkių įregistravimo, pažym÷jimų išdavimo, renka
duomenis apie ūkininkų ūkių žem÷s valdas.
28. Registruoja ir sistemina Pakruojo rajono savivaldyb÷s ir savivaldyb÷s administracijos pasirašomas
sutartis.
29. Registruoja savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymus tvarkomosios veiklos klausimais.
30. Pildo savivaldyb÷s administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
31. Tvirtina ūkininkų ūkio pažym÷jimų kopijas tikrumo žyma.
32. Tvarko skyriaus archyvą.
33. Sudaro Savivaldyb÷s administracijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano suvestinę,
ruošia nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų apyrašus.
34. Rengia Pakruojo rajono Nevalstybinių organizacijų r÷mimo programą, konsultuoja organizacijų
atstovus ir organizuoja Nevalstybinių organizacijų projektų konkursus.
35. Atlieka bendrov÷s, kurios steig÷ja ir akcinink÷ yra savivaldyb÷, valdybos nario pareigas.

36. Tvarko ir teikia teis÷s aktų nustatyta tvarka duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Pakruojo skyriui.
37. Vykdo kitus skyriaus ved÷jo pavedimus.
38. Skyriaus vyriausiasis specialistas atsako už:
38.1. šiame pareigybių aprašyme jam priskirtų funkcijų vykdymą;
38.2. asmenų duomenų konfidencialumą, už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
reikalavimų reglamentuojančių jo pareigų vykdymą bei teis÷s aktų, apibr÷žiančių jo kaip valstyb÷s
tarnautojo statusą, pareigas laikymąsi, Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos vidaus tvarkos
taisyklių laikymąsi.

VI. PAVALDUMAS

38. Teis÷s skyriaus vyriausiasis specialistas atsiskaito ir yra tiesiogiai pavaldus skyriaus ved÷jui.

SUSIPAŽINAU:_____________
(Parašas)
______________
(Vardas, pavard÷)
______________
(Data)
________________

