SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kaimo
plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones;
 turėti biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, agronomo profesinę kvalifikaciją;
 turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;
 mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 sugebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo vykdomų funkcijų
srityje;
 sugebėti rengti pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikti ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
 sugebėti pagal kompetenciją atstovauti Ūkio skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės žemės ūkio politiką;
 laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir savivaldybės
administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
 vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,
Savivaldybės administracijos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių ir Ūkio skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą žemės ūkio srityje;
 savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti,
įgyvendinant ir kontroliuojant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ar programų lėšomis;
 diegia savivaldybėje Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemą
(IAKS) ir ją administruoja; vykdo duomenų bazių, susijusių su IAKS, tvarkymo funkcijas,
koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybėje šių duomenų bazių informacijos naudojimą;

 administruoja savivaldybėje Lietuvos kaimo tinklą;
 tvarko savivaldybėje Ūkininkų ūkių registrą;
 tvarko savivaldybėje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą; teikia
žemės ūkio veiklos subjektams informaciją apie ūkio EDV bei išrašus apie vykdomą
pagrindinę ir papildomą ekonominę veiklą;
 administruoja savivaldybėje paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus gauti; atlieka žemės ūkio subjektų kontrolinę deklaruotų žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių patikrą, teikia patikrų duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
Žemės ūkio ministerijos; informuoja pareiškėjus apie nustatytus neatitikimus ir priima
pareiškėjų teikiamus dokumentus; teikia duomenis apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas;
 administruoja savivaldybėje išmokas už paskerstus ar eksportuotus galvijus pagal VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro užklausimus, duomenis apie paskerstus
gyvulius, tikslina duomenis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
užklausimus bei perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
žinias apie išmokas;
 administruoja savivaldybėje tiesiogines išmokas už kvotinį pieną; teikia pieno
gamintojams informaciją apie pieno gamybos kvotų sistemą; priima paraiškas ir kitus
dokumentus iš pieno gamintojų, susijusias su pieno gamybos kvotų sistema; pateikia
užpildytas paraiškas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui bei Nacionalinei
mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
 administruoja savivaldybėje su pieno kvotų sistema susijusius ir vykdomus pieno gamybos
kvotų prekybos aukcionus; teikia pieno gamintojams informaciją apie pieno gamybos
kvotų prekybos aukcionus, priima paraiškas iš pieno gamintojų, susijusias su pieno
gamybos kvotų prekybos aukcionų sistema; pateikia užpildytas paraiškas VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui;
 administruoja savivaldybėje paraiškas išmokoms už karves žindenes, ėriavedes, bites,
bulius, mėsinius galvijus ir mėsines avis; teikia laikytojams informaciją apie reikalavimus
gauti paramą, skirtas išmokas, priima paraiškas ir kitus dokumentus iš laikytojų; pateikia
užpildytas paraiškas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir/ar Nacionalinei
mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
 administruoja savivaldybėje žemės ūkio veiklos subjektų prašymus ir kitus dokumentus dėl
stichinių meteorologinių reiškinių, nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinio
kompensavimo, nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimo
ir atlyginimo; teikia žemės ūkio veiklos subjektams informaciją ir konsultuoja apie paramą
pasireiškus stichiniams meteorologiniams reiškiniams, nuostolių dėl fitosanitarijos
priemonių taikymo dalinio kompensavimo, nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų
užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimo ir atlyginimo;
 administruoja savivaldybėje žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas dėl augalų pasėlių
derliaus draudimo; vykdo pasėlių plotų elektroninį įbraižymą, užtikrina paraiškų
surinkimą, jų perdavimą draudimo įmonėms; informuoja ir konsultuoja žemės ūkio veiklos
subjektus apie žemės ūkio augalų pasėlių draudimą; priima prašymus ie papildomus
dokumentus draudimo įmokų (už apdraustus augalus) daliniam kompensavimui gauti;
 informuoja žemės ūkio veiklos subjektus dėl dalies palūkanų kompensavimo už
investicinius ir kitus (trumpalaikiam turtui įsigyti, ilgalaikius kreditus, žemės ūkio
paskirties žemei įsigyti) kreditus; priima dokumentus iš žemės ūkio veiklos subjektų dalies
palūkanų kompensavimui;
 informuoja žemės ūkio veiklos subjektus apie paramą iš valstybės programų ir nacionalinio
bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų; kontroliuoja atsiskaitymo už žemės ūkio
produkciją eigą;

 konsultuoja ir informuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio klausimais, skatina
vystyti žemės ūkio kultūrų ekologinį auginimą, netradicinę žemdirbystę, gyvulininkystę,
paukštininkystę, sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę;
 konsultuoja ir informuoja žemės ūkio veiklos subjektus apie galimybes pasinaudoti Kaimo
plėtros programos parama smulkiam verslui kaimo vietovėse bei amatų, amatų kiemų ir
amatų centrų vystymą naudojantis Kaimo plėtros programos parama ir Tautinio paveldo
produktų, amatų ir amatų meistrų sertifikavimą bei jo įtaka paramai pagal Kaimo plėtros
programą gauti;
 konsultuoja gyvulių augintojus gyvulių registravimo, apskaitos tvarkymo, veislininkystės,
jos rėmimo bei pieninių ir mėsinių gyvulių produktyvumo kontrolės klausimais;
 analizuoja žemės ūkio subjektų žemės ūkio produkcijos gamybos ekonominius rodiklius,
materialinės - techninės bazės būklę; padeda įgyvendinti savivaldybės teritorijoje žemės
ūkio mokslo pasiekimus, pažangias gamybos technologijas; skatina žemės ūkio
specialistus ir ūkininkus kelti kvalifikaciją; organizuoja ir skatina žemdirbius dalyvauti bei
pasisemti profesinių įgūdžių rajonų, apskričių, šalies žemdirbių varžytuvėse, parodose,
mugėse;
 konsultuoja savivaldybės žemės ūkio veiklos subjektus dokumentų žemės ūkio produkcijos
kvotoms, investicinei ir ūkių modernizavimo paramai gauti rengimo klausimais;
organizuoja konsultacijas žemės ūkio subjektams ūkininkavimo klausimais;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, Ūkio skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
 informuoja Ūkio skyriaus vedėją apie kontroliuojamų dokumentų, savivaldybės
administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
pavedimų vykdymo terminus, siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos
laiku;
 aptarnauja į Ūkio skyrių telefonu besikreipiančius asmenis, suteikia jiems reikiamą
informaciją arba nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus
klausimus galėtų išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;
 savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Ūkio skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus,
pasiūlymus, skundus;
 Ūkio skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją apie Ūkio skyriaus
veiklą ir kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja savivaldybė ir kurią
asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybės įstaigų įstatymą;
 organizuoja informacijos, susijusios su Ūkio skyriaus veikla žemės ūkio srityje,
parengimą, pateikimą internete ir perdavimą spaudai;
 tvarko, derina ir administruoja savivaldybės interneto svetainės skelbiamą žemės ūkio
srities informaciją;
 teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos veiklos ir Ūkio skyriaus veiklos
klausimais;
 analizuoja Lietuvos savivaldybių ir užsienio valstybių patirtį pritaikant pažangią patirtį ir
sprendžiant žemės ūkio srities problemas;
 dalyvauja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje;
 padeda rengti Savivaldybės organizuojamus renginius ir juose dalyvauja;
 bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, žemdirbių savivaldos
organizacijomis;

 tinkamai saugo Ūkio skyriaus dokumentus savo vykdomų funkcijų srityje, pagal
reikalavimus įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas į Savivaldybės archyvą;
 kontroliuoja savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
 saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos
vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;
 nedelsiant patikrina asmens duomenis; nustatęs, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar
netikslūs, sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 nedelsiant sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo
tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus tuos
duomenis, kurie įstatymų numatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar
valstybiniams archyvams;
 saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo, Ūkio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

