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, žemės ūkio,
kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo, melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir
naudojimo patikėjimo teise klausimus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą bei
savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą;
 turėti biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos studijų krypties aukštąjį universitetinį
ar jam prilygintą išsilavinimą, agronomo profesinę kvalifikaciją;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 sugebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo vykdomų funkcijų srityje.
 mokėti dirbti kompiuteriu programomis - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer, ESRI ArcView, ESRI ArcPad;
 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 politiką žemės ūkio ir melioracijos srityse;
 laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos 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;
 savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų
ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;
 tvarko Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą
Savivaldybėje; formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registro duomenis įregistruojant,
išregistruojant traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas, keičia registro
duomenis, taiso registro klaidas, išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio



















ženklus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą
klausimais;
atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę apžiūrą, išduoda
techninės apžiūros talonus;
organizuoja naujų ir pertvarkytų augalų apsaugos purkštuvų techninius tikrinimus ir
naudojamų purkštuvų technines apžiūras;
tvarko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo valdų registrą Savivaldybėje; registruoja
žemės ūkio valdas arba atnaujina registracijos duomenis registre, atlieka pirminę duomenų
patikrą, vykdo jų suvedimą į registro duomenų bazę, priima prašymus bei prie jų
pridedamus dokumentus iš seniūnijų, formuoja dokumentų siuntas į VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrą;
rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus,
investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti; organizuoja melioracijos darbų ir
statinių projektų techninės – sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priima
atliktus projektavimo darbus ir teikia tvirtinti savivaldybėje nustatyta tvarka;
sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo
tikslinius sąrašus; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka ruošia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir
eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti; ruošia sutartis su vykdytojais melioracijos
darbams statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti; rengia užduotis statinių
renovacijai ir statybai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas;
kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų melioracijos darbų apimtis bei kokybę, atliktus
darbus priima nustatytos formos aktais; organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir
projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą; atlikti melioracijos statinių
apskaitą, sudaryti melioracijos statinių kadastrą, stebėti melioruotosios žemės būklės
pasikeitimus, teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių
rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę
medžiagą; nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius,
geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus,
vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius; derina kitų žinybų projektinę
dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui
melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius
dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas; konsultuoja statinių
priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas; kontroliuoja
kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais;
pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų ir Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
taisyklių; kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės
teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius
valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti
statinius; tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;
renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto,
priežiūros ir rekonstravimo klausimais; rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus
informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas; sistemina
informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai
siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo; ruošia ir teikia Žemės ūkio ministerijai
ataskaitas, susijusias su melioracija;

 dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių
žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas; derina projektus,
detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje; pagal kompetenciją tvarko valstybinės
finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui ir
priežiūrai;
 atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens
potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram
funkcionavimui užtikrinti; dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams
vykdyti; informuoja ūkio veiklos subjektus apie melioracijos įrenginių eksploatavimo,
hidrotechnikos įrenginių ir įtaisų naudojimo, vandens apsaugos taisyklių reikalavimus ir
nustatytos vandens išteklių naudojimo tvarką;
 pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei
pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu,
remontu, naudojimu bei priežiūra;
 nagrinėja ir vertina miško įveisimo galimybes melioruotoje žemėje bei teikia pasiūlymus dėl
sprendimų, kuriuose numatomos miško apsodinimo galimybės, priėmimo;
 vertina medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės bei miško savininkams ir teikia siūlymus
dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius sustabdymo; nagrinėja miško sklypų,
kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų prašymus dėl lėšų
žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos miškui;
 organizuoja kaimo bendruomenių steigimąsi ir padeda kaimo bendruomenėms pasinaudoti
valstybės teikiama parama; konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš
valstybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų;
 nustato žemdirbių tęstinio profesinio mokymo poreikį, organizuoja žemdirbių tęstinį
profesinį mokymą;
 bendradarbiauja žemės ūkio srityje su žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo
bendruomenėmis;
 rengia medžiagą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo konkursams;
 nagrinėja gyventojų prašymus, įstaigų, įmonių ir organizacijų paraiškas, pasiūlymus ir
skundus savo vykdomų funkcijų srityje;
 aptarnauja į Ūkio skyrių besikreipiančius asmenis, suteikia jiems reikiamą informaciją arba
nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus galėtų
išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;
 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;
 savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo, Ūkio skyriaus vedėjo bei Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo, kuruojančio
žemės ūkio sritį, nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
 pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus savo vykdomų funkcijų
srityje;
 analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį sprendžiant problemas
savo vykdomų funkcijų srityje;
 teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos veiklos ir Ūkio skyriaus veiklos klausimais;
 dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 padeda rengti savivaldybės organizuojamus renginius ir juose dalyvauja;
 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, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.

