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KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

          1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas (skyriaus vedėjas). 

          2. Pareigybės lygis – A. 

          3. Pareigybės kategorija – 14. 

 

II. PASKIRTIS 

 

          4. Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga 

organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, vadovaujantis skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kuriuos vykdant realizuojamos skyriaus darbuotojų darbo veiklos funkcijos 

ir pareigos. Įgyvendinti Valstybės politiką rajono žemės ūkio klausimų veiklos koordinavimo, 

kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui organizavimo, Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir 

Savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių naudojimu ir 

apsauga, melioracijos darbų organizavimo, valdymo, projektavimo, ekspertizės, melioruotos žemės 

ir statinių apskaitos, jų techninės būklės bei naudojimo priežiūros, melioracijos finansavimo 

vykdant melioracijos darbus, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas žemės ūkio vandentvarkos 

srityje ir teikiant finansinę paramą nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais 

valdomos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybai, rekonstravimui ir 

remontui. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

          5. Specialioji veiklos sritis – organizuoti Valstybės ir Savivaldybės politikos žemės ūkio 

srityje įgyvendinimą. Kaimo reikalų  skyriaus vedėjo  pareigybė reikalinga Valstybės politikai 

žemės ūkio ir melioracijos srityje įgyvendinti, gerai melioracijos statinių būklei užtikrinti, 

tikslingam ir taupiam lėšų, skirtų melioracijos statinių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai 

naudojimui, Europos Sąjungos paramos administravimui. 

        

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

          6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

          6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą; 

          6.2.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

          6.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

          6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti 

kompiuteriu (MS Windows, MS offise). 

          6.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; 

          6.6. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų 

srities žemės ūkio, agronomijos krypčių bei 3 metų darbo patirtį.               



 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

          7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

          7.1. Vadovauti Kaimo reikalų skyriaus darbui, užtikrinti ritmingą ir kokybišką skyriaus 

darbą; 

          7.2. Rengti skyriaus darbo planus, Valstybės deleguotų funkcijų vykdymui žemės ūkio 

srityje, Šilutės rajone; 

          7.3. Užtikrinti, kad skyriuje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų, poįstatyminių aktų, ES direktyvų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų; 

          7.4. Atstovauti rajono Kaimo reikalų skyrių valstybės institucijose, teismuose, įmonėse, 

įstaigose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai; 

          7.5. Savo kompetencijos ribose rengti, redaguoti, derinti leidžiamus Savivaldybės institucijų 

normatyvinius aktus, kitus dokumentus, juos teikti administracijai, referuoti bei kontroliuoti, kaip 

jie vykdomi; 

          7.6. Dalyvauti Savivaldybės strateginio planavimo grupės veikloje, koordinuoti strateginio 

veiklos plano įgyvendinimą; 

          7.7. Organizuoti rajono žemės ūkio subjektams seminarus bei kitus renginius, dalyvauti 

Savivaldybės administracijos komisijų darbe;  

          7.8. Analizuoti skyriaus darbą, nustatyti prioritetus, skatinti pažangių metodų diegimą, teikti 

pasiūlymus administracijai dėl jų įgyvendinimo, organizuoti tikslinių programų rengimą; 

          7.9. Savo kompetencijos ribose spręsti interesantų prašymus, skundus; 

          7.10. Teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų 

skatinimo ir nuobaudų taikymo; 

          7.11. Dalyvauti žemės ūkio klausimų veiklos koordinavime, kaimo plėtros bei paramos žemės 

ūkiui ir kaimo plėtros organizavime ir įgyvendinime Vyriausybės ar jos institucijos nustatyta tvarka; 

          7.12. Rengti melioracijos darbų ir priemonių, Valstybei priklausančių melioracijos statinių 

eksploatacijos ir remonto darbų perspektyvinius ir einamuosius metų planus, investicijų projektus, 

užduotis melioracijos statinių, remonto, rekonstrukcijos projektų sudarymui; 

          7.13. Organizuoti melioracijos statinių apskaitą, sudarant melioracijos įrenginių kadastrą, 

nustatyta tvarka stebėti melioruotos žemės būklę, vykdyti melioracijos statinių ir polderinių sistemų 

eksploataciją, remontą bei rekonstrukciją pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą melioracijos darbų 

programą; 

          7.14. Teikti konsultacinę pagalbą bendrais žemės ūkio techninės pažangos, technikos 

įsigijimo, jos techninės eksploatacijos, priežiūros ir remonto klausimais; 

          7.15. Vykdyti kitas Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus užduotis, nors ir 

nenumatytas šiame aprašyme, tačiau susijusias su skyriaus kompetencija. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

             8. Valstybės tarnautojas pavaldus – Šilutės rajono Savivaldybės administracijos direktoriui. 

 

Susipažinau: 

 

Skyriaus vedėjas                                                                                        

____________________     _________________________ 

        (pareigos)   (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

____________________  

              (data) 


