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ŽEMöS ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBöS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio skyriaus vyresniojo specialisto
pareigyb÷ yra karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigyb÷.
2. Pareigyb÷s lygis – A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 6.
II. PASKIRTIS
4. Pareigyb÷ įsteigta administruoti nacionalinę paramą, koordinuoti tiesioginių išmokų už
žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių plotus tvarkymą, Kaimo pl÷tros priemonių įgyvendinimą Pakruojo
rajono lygmenyje ir tiesioginį šių abiejų priemonių įgyvendinimą Pakruojo seniūnijoje. Tvarkyti
Žem÷s ūkio skyriaus raštvedybą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Parama žem÷s ūkio subjektams, raštvedyba.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su ES teis÷s aktais, LR įstatymais, LR Vyriausyb÷s nutarimais ir kitais
tesis÷s aktais, reglamentuojančiais ES ir LR teikiamos paramos žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai
administravimą ir geb÷ti juos taikyti praktikoje.
8. Žinoti raštvedybos taisykles ir geb÷ti jas taikyti praktikoje.
9. Sugeb÷ti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai d÷styti mintis raštu ir
žodžiu, mok÷ti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis.
10. Būti iniciatyviam, darbščiam, sąžiningam ir drausmingam.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Administruoja nacionalinę paramą žemdirbiams rajone:
11.1. parama žuvininkystei;
11.2. trumpalaikių ir ilgalaikių kreditų palūkanų kompensavimas;
11.3. nuostolių d÷l užkrečiamų gyvulių ligų kompensavimas;
11.4. draudimo įmokų dalinis kompensavimas.
12. Teikia seniūnijoms dokumentus bei kitą medžiagą, susijusią su pas÷lių deklaravimu,
ankstyvu pasitraukimu iš gamybos, parama jauniesiems ūkininkams ir kt.
13. Organizuoja seniūnijų specialistų žem÷s ūkio klausimams išvykimą į rengiamus
mokymus, pasitarimus ir seminarus.

14. Persiunčia seniūnijų specialistams žem÷s ūkio klausimams gaunamą aktualią informaciją
iš LR Žem÷s ūkio ministerijos, Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos ir
kitų institucijų.
15. Pakruojo rajono Pakruojo seniūnijoje:
15.1. vykdo tiesioginių paraiškų ir kitų dokumentų pri÷mimą ir tvarkymą tiesiogin÷ms
išmokoms už žem÷s ūkio naudmenas ir pas÷lius gauti;
15.2. įbraižo pas÷lių plotus į elektronines laikmenas;
15.3. suveda paraiškų duomenis į elektronines laikmenas;
15.4. informuoja pareišk÷jus apie paraiškose nustatytas klaidas bei netikslumus;
15.5. administruoja kaimo pl÷tros priemones.
16. Tvarko gaunamus ir siunčiamus Žem÷s ūkio skyriaus dokumentus.
17. Ruošia Žem÷s ūkio skyriaus nomenklatūrines bylas ir perduoda jas į archyvą pagal
nustatytas taisykles.
18. Vykdo kitus Žem÷s ūko skyriaus ved÷jo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
19. Žem÷s ūkio skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Žem÷s ūkio skyriaus ved÷jui.
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