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KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

         1. Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas (toliau Vyresnysis specialistas) yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

  2. Lygis – B 

  3. Kategorija – 8  

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimams ir įsakymams, susijusiems su žemės ūkio vystymu ir kaimo 

plėtra, vykdyti. Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms, perduotoms savivaldybei, 

žemės ūkio funkcijoms atlikti. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Vyresnysis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -  paramos žemės ūkiui 

iš nacionalinio  ir Europos Sąjungos biudžeto administravimas pagal savivaldybei perduotas 

funkcijas. Nacionalinės 2014-2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos savivaldybėje 

vykdymas.  

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6.   Vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas: 

6.1. aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą biomedicinos mokslo studijų srities agronomijos, žemės ūkio krypčių;  

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos  Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos 

savivaldą, žemės ūkio veiklą, su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos programų, fondų 

panaudojimo ir įgyvendinimo galimybėmis žemės ūkio srityje; 

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu 

pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus; 

6.4. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja naudotis savo 

darbe; 

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

6.6. turėti organizacinių sugebėjimų, gebėti bendrauti su žmonėmis bei būti komunikabiliam.

  

  

 



V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Vyresnysis specialistas vykdo  šias funkcijas: 

          7.1. administruoja nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos tiesiogines išmokas žemės ūkiui 

pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais priskirtas savivaldybei funkcijas. 

Atsako už paramos gavėjų informavimą, pagalbos užpildant paraiškas organizavimą, paraiškų ir 

prašymų priėmimą, duomenų sutikrinimą, priimtų paraiškų ir prašymų išsiuntimą Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio 

ministerijos; 

7.2. suveda ir sutikrina į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS) gyventojų pateiktas 

pieno pardavimo tiesiogiai deklaracijas; 

7.3. teikia metodinę pagalbą ir reikiamą informaciją apie Kaimo plėtros 2014-2020 metų 

Programos kryptis, apie paramą  dalyvaujant įvairiose šių krypčių programose ir reikalavimus šiai 

paramai gauti; 

          7.4. priima iš bičių laikytojų reikalingus dokumentus  paramai  už papildomą bičių maitinimą 

gauti ir sutikrina išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Suveda duomenis į Paramos už 

papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina paramos paraišką; 

          7.5. kaupia, tikslina, sistemina, apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės klausimais 

ir pagal poreikį teikia informaciją atitinkamoms institucijoms; 

7.6. teikia informaciją žemdirbiams apie jų valdoje  apskaičiuotą sąlyginių gyvulių skaičių, 

ir 1 ha žemės ūkio naudmenų tenkantį azoto kiekį; 

          7.7. savo kompetencijos ribose nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir 

ruošia atsakymo projektus; 

          7.8. analizuoja savivaldybei atsiųstus derinti Žemės ūkio ministro įsakymo projektus ir pagal 

savo kompetenciją teikia pasiūlymus; 

          7.9. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo nenuolatinio 

pobūdžio nurodymus ir pavedimus pagal savo kompetenciją; 

          7.10. vykdo informacijos sklaidą apie gyvulininkystei numatytas skirti Europos Sąjungos ir 

nacionalinės paramos išmokas ir patvirtintus reikalavimus joms gauti. Teikia informaciją 

gyventojams apie jiems paskaičiuotas paramos išmokų sumas. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

          8.  Vyresnysis specialistas  tiesiogiai pavaldus Kaimo reikalų skyriaus vedėjui. 

 

 

Susipažinau: 

 

Vyresnysis specialistas     

                                                                                

__________________               ________________                ____________________________ 

        ( pareigos)                                  ( parašas )                                   ( vardas, pavardė ) 

 

 

_____________ 

           ( data ) 

 

 


