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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialisto pareigybė yra
specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2 būti susipažinus su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo
plėtros sistemos funkcionavimą bei Europos Sąjungos ir Lietuvos respublikos teikiamos paramos
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą;
3.3 būti susipažinus su įvairiomis žemės ūkio naujovėmis (tiesioginių išmokų žemdirbiams ir
gyvulių augintojams kvotų administravimu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
3.4 išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų saugojimo
tvarką;
3.5 mokėti dirbti bendromis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS
„Outlook“, „Internet Explorer“;
3.6 turėti vairuotojo pažymėjimą.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima bei tvarko paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų
dokumentų priėmimą, paraiškų duomenų įvedimą į paraiškų priėmimo informacinę sistemą,
deklaruotų laukų ribų elektroninį įbraižymą, pareiškėjų informavimą apie paraiškos neatitikimus bei
jų ištaisymą, paraiškų duomenų išsaugojimą, tvirtinimą, užpildymą paraiškų/prašymų pakeisti
paraiškos duomenis priėmimo informacinėje sistemoje ir pateikimą pareiškėjui, pareiškėjų prašymu
pažymi ir aprašo kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus;
4.2. vykdo žemės ūkio valdų registravimą/perregistravimą/išregistravimą Žemės ūkio valdų
registre;
4.3. konsultuoja pareiškėjus apie ekonominio dydžio išreikšto ekonominio dydžio vienetais ir
produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimus,
pareiškėjų prašymu išduoda šių apskaičiavimų pažymas;
4.4. vykdo ūkininkų ūkio duomenų atnaujinimą/išregistravimą Ūkininkų ūkio registre,
suformuoja suvestines ir perduoda Žemės ūkio skyriui;

4.5. suveda duomenis apie ūkinių gyvūnų laikytojų bandomis laikomus ūkinius gyvūnus ir jų
kaitą Ūkinių gyvūnų informacinėje sistemoje;
4.6. surenka ir perduoda duomenis apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomus grūdų
kiekius atsakingoms institucijoms;
4.7. informuoja žemės ūkio produkcijos gamintojus apie pereinamojo laikotarpio išmokas už
pieną, apie susietąją paramą už pienines karves, apie teikiamą paramą už ūkyje laikomus mėsinių ir
pieninių veislių galvijus, mėsines avis, pienines ožkas, ėriavedes;
4.8. priima iš pareiškėjų prašymus su papildomais dokumentais dėl išmokų skyrimo pagal
paveldėjimo dokumentus ir perduoda Žemės ūkio skyriui arba atsakingoms institucijoms;
4.9. teikia gamintojams informaciją apie pieno tiesiogiai vartoti reikalavimus, priima pieno
gamybos ir realizavimo metines deklaracijas ir duomenis suveda į Pieno apskaitos informacinę
sistemą;
4.10. konsultuoja, padeda užpildyti prašymus pareiškėjams (paveldėtojams) dalyvavusiems
programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, atlieka
dokumentų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
4.11. vykdo užkrečiamųjų gyvūnų ligų prevencines priemones ir/ar su tuo susijusias
paramos/pagalbos teikimo programas;
4.12. užtikrina dokumentų ir kito priskirto turto apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
4.13. savo kompetencijos ribose nagrinėja piliečių prašymus, pasiūlymus;
4.14. dalyvauja administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;
4.15. teikia seniūnui ataskaitas apie savo darbą;
4.16. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus
administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno arba Žemės ūkio skyriaus vedėjo nurodymus bei
pavedimus.
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