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ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Žemės ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytų
uždavinių ir tikslų įgyvendinimą žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros srityse.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Skyriaus vedėjas atlieka bendrosios veiklos srities – skyriaus vidaus administravimo ir
specialiųjų veiklos sričių: žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos studijų srities
agronomijos, veterinarinės medicinos, gyvulininkystės technologijos krypties arba technologijos
mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 3 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą, iš kurių ne mažiau kaip 1 metų darbo
patirtį žemės ūkio srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;
4.4. mokėti:
4.4.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
4.4.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point,
MS Outlook, Internet Explorer;
4.4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
4.4.5. savarankiškai organizuoti ir planuoti skyriaus darbą.
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.7. būti kūrybingas, atsakingas, gebėti bendrauti.

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
5.1. laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų sprendimus
Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.2. padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės politiką žemės ūkio, melioracijos ir
kaimo plėtros srityse;
5.3. organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus
uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose
nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;
5.4. rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus;
5.5. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas melioracijos darbams savivaldybėje;
5.6. planuoja bei organizuoja melioracijos statinių eksploataciją savivaldybėje;
5.7. rengia metines savivaldybės melioracijos darbų programas;
5.8. teikia informaciją savivaldybės gyventojams žemės ūkio ir melioracijos klausimais;
5.9. organizuoja melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaitą bei kontrolę;
5.10. išduoda komunikacijų bei statinių melioruotoje žemėje bei kaimo vietovėje
projektavimo sąlygas;
5.11. organizuoja traktorių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių
važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą, dirba su žemės ūkio technikos registru;
5.12. organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos statinių
eksploatavimą ir apsaugą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;
5.13. organizuoja paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
gauti priėmimą;
5.14. organizuoja Ūkininkų ūkių registravimą;
5.15. organizuoja Žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą;
5.16. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyriais, Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio ministerija, valstybės įmone Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;
5.17. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
5.18. koordinuoja Skyriaus įgyvendinamų statybos, rekonstrukcijos projektų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos lėšų, vykdymą ir priežiūrą;
5.19. savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;
5.20. dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procese;
5.21. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus
įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.22. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
5.23. atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;
5.24. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
5.25. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus
sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje;
5.26. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
5.27. pagal kompetenciją seka įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoja
atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.28. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą savivaldybės interneto
svetainei Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.29. vykdo rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su
Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti
savivaldybės strateginiai tikslai.
VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
____________________________

