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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius (toliau –
skyrius) yra Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Skyrius turi antspaudą ir blanką su įrašu „Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės
ūkio ir kaimo plėtros skyrius“.
3. Skyriaus adresas: Žemaitės g. 23, Kelmė.
4. Šie nuostatai apibrėžia svarbiausius skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo
principus, teises ir atsakomybę.
5. Skyrius, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymais,
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
administracijos ir šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija, jos departamentais, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos, Valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Valstybės
įmone Valstybės žemės fondu, kitomis valstybinėmis, apskrities institucijomis,
įgyvendinančiomis žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką respublikoje, savivaldybėje.
7. Skyriaus struktūrą, darbuotojų grupes, lygius, kategorijas, koeficientus, priedus ir priemokas
nustato ir tvirtina administracijos direktorius.
8. Skyrius neturi juridinio asmens statuso.
9. Skyriaus darbuotojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos
įstatymas, Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.
II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
10. Skyriaus veiklos tikslas – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones Kelmės rajone.
11. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:
11.1. įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo
plėtros srityje, teikti informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
11.2. dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių
administravimą;
11.3. palaikyti ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis žemės ūkio institucijomis sprendžiant
žemės ūkio bei melioracijos klausimus;
11.4. įgyvendinti žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politikos priemones;
11.5. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą.
12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
12.1. administruoja žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą rajone;
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12.2. kaimo plėtros programų priemones vykdo pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su
Valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;
12.3. dalyvauja rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros programų projektus;
12.4. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas ir jas atnaujina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ir kaimo verslo registre, pagal suformuotas suvestines perduoda prašymus Valstybės įmonei
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui bei atlieka kitus su registro tvarkymu susijusius
darbus;
12.5. registruoja ūkininkų ūkius ir atlieka kitus su registro tvarkymu susijusius darbus;
12.6. priima ir registruoja dokumentus pateikiant paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atlieka deklaruojamų pasėlių laukų ribų elektroninį įbraižymą,
duomenų suvedimą, išsaugojimą bei patvirtinimą PPIS, dokumentų perdavimą Valstybės įmonei
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Atsako už seniūnijų specialistų žemės ūkiui
darbo organizavimą, užduočių paskirstymą ir jų vykdymo kontrolę;
12.7. organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių agrarinės būklės patikras vietoje;
12.8. priima žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas, pažymas gauti pagal Kaimo plėtros
programas paramą (dalies palūkanų už suteiktus kreditus, draudimo įmokų kompensavimo ir
kt.) ir pateikia suvestines Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
12.9. registruoja traktorius, jų priekabas, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, purkštuvus bei
vykdo jų valstybinę techninę priežiūrą;
12.10. atlieka paramos pagal priemonę „Parama bitininkystės sektoriui“, paramos teikimo bičių
laikytojams už papildomą bičių maitinimą ir atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų
administravimą;
12.11. koordinuoja suvestinių ataskaitų pateikimą Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui apie grūdinių augalų augintojų ūkių, kuriuose grūdinių ar aliejinių augalų
pasėlių plotas sudaro daugiau kaip 50 ha, javapjūtės eigą;
12.12. rengia sprendimų projektus dėl stichinių meteorologinių reiškinių, medžiojamųjų gyvūnų
žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo;
12.13. rengia rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos
darbų metines ir perspektyvines programas, projektus, darbų pirkimo dokumentus, sutarčių
projektus, kontroliuoja, kad kokybiškai ir laiku būtų atliekami remonto ir rekonstrukcijos
darbai, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, melioracijos objektų pripažinimą
tinkamais naudoti, kad būtų užtikrintas melioracijos statinių funkcionavimas;
12.14. užtikrina tvarkingą melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos archyvinės
medžiagos saugojimą, organizuoja melioracijos statinių apskaitą, tvarko kadastrą, kad būtų
išsaugoti techniniai dokumentai; išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir
kaimo vietovėje projektuoti, derinti projektus, detaliuosius planus, toponuotraukas, kontroliuoja
techninių sąlygų laikymąsi, kad nebūtų pažeisti kitų žemės savininkų ir naudotojų interesai;
12.15. stebi melioracijos sistemų, hidrostatinių būklę, organizuoja ir laiku atlieka darbus, kad
būtų išvengta avarinių situacijų; kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo
jiems nuosavybės teise priklausančioje arba nuomojamoje žemėje esančius valstybinius
melioracijos statinius, konsultuoja žemės naudotojus melioracijos klausimais, teikia jiems
metodinę pagalbą, išduoda žemės savininkams melioracijos statinių techninius dokumentus;
12.16. atlieka melioruotų plotų būklės įvertinimus, sistemina duomenis, nustatyta tvarka teikia
apskaitos duomenis, nustatyta tvarka sudaro blogos būklės melioracijos statinių įvertinimo
aktus, kad būtų įgyvendinami teisės aktai;
12.17. išduoda sąlygas žemės ūkio paskirties žemei apsodinti mišku;
12.18. atlieka skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – melioracijos ir
hidrotechnikos statinių eksploatacijai ir dirvų kalkinimo organizavimui valstybės biudžeto lėšų
poreikio skaičiavimus;
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12.19. priima pieno gamintojų pateiktas paraiškas, deklaracijas bei kitus dokumentus,
suformuoja siuntas ir perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ar Nacionalinei
mokėjimo agentūrai;
12.20. atlieka pieno gamybos kvotų prekybos, tiesioginių išmokų už kvotinį pieną, tiesioginių
išmokų už gyvulius, pieno gamybos kvotų administravimo priemonių įgyvendinimą;
12.21. administruoja savivaldybės teikiamą paramą žemės ūkio veiklos subjektams;
12.22. teikia informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės
ūkio ir melioracijos srityse;
12.23. konsultuoja, kontroliuoja ir koordinuoja seniūnijų žemės ūkio specialistų darbą, teikia
metodinę pagalbą;
12.24. vykdo valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui valdyti patikėjimo teise, priežiūrą
bei apsaugą;
12.25. rengia savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai,
Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrui, Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui ir Statistikos departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės;
12.26. konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą žemės ūkiui iš valstybės ar
Europos Sąjungos programų, esant būtinybei teikia pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai ir
Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramos teikimo klausimais;
12.27. pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia ir
sudaro sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;
12.28. kontroliuoja savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos
sanitariją, darbą;
12.29. kontroliuoja juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarinę būklę;
12.30. rūpinasi gyventojų apsauga nuo infekcinių ligų, padidinto gatvių ir buitinio triukšmo,
dirvožemio, vandens ir oro taršos;
12.31. bendradarbiauja su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis. Atstovauja rajono
savivaldybės admininistracijai šiose organizacijose;
12.32. organizuoja ir veda žemdirbių susirinkimus (kiekvieną mėnesį);
12.33. dalyvauja respublikinių ir savivaldybės žemdirbių švenčių, artojų varžybų, renginių
organizaciniame darbe. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių, konkurso „Metų
ūkis“, „Jaunasis ūkininkas“ apžiūrose;
12.34. nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais
savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir
administracijos direktoriaus raštų projektus;
12.35. tvarko skyriaus raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;
12.36. nagrinėja rajono gyventojų prašymus, pasiūlymus, skundus žemės ūkio klausimais;
12.37. atlieka kitus rajono tarybos, mero, administracijos direktoriaus pavedimus žemės ūkio
klausimais.
III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
13. Skyriaus struktūrą nustato administracijos direktorius.
14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius
Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės
administracijos direktorius.
16. Skyriaus vedėjo ir specialistų funkcijas, atsakomybę reglamentuoja patvirtinti pareigybių
aprašymai.
17. Skyriaus vedėjo įsakymai privalomi vykdyti skyriaus specialistams.
18. Skyriaus vedėjas ir specialistai rengia seniūnijų specialistų žemės ūkiui pasitarimus.
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IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS
19. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
19.1. gauti informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;
19.2. mokytis, kelti kvalifikaciją iš savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų;
19.3. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
19.4. gauti įstatymų nustatyta tvarka atostogas, kitais teisės aktais nustatytas socialines ir kitas
garantijas;
19.5. būti skatinami už nepriekaištingą pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
19.6. į saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas;
19.7. naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu tarnybinėms užduotims atlikti;
19.8. atstovauti teismuose ir kitose institucijose pagal kompetenciją;
19.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
20. Skyriaus vedėjas yra atskaitingas administracijos direktoriui, skyriaus specialistai atskaitingi
skyriaus vedėjui.
21. Skyriaus darbuotojų funkcijų, kurios nurodytos pareigybių aprašymuose, trumpalaikių
pavedimų ir kitų užduočių vykdymą kontroliuoja skyriaus vedėjas. Jis atsako už visą skyriaus
veiklą, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą skyriaus kompetencijos klausimais.
22. Skyriaus vedėjas kasmet parengia Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
23. Skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją atsako už:
23.1. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
tinkamą vykdymą;
23.2. valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymą;
23.3. tikslingą valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą;
23.4. skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimų vykdymą pagal savo
kompetenciją;
23.5. darbo drausmės laikymąsi;
23.6. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
23.7. savivaldybės turto tausojimą.
24. Skyriaus darbuotojams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitais teisės
aktais nustatyta atsakomybė.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Skyrius gali būti pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu. Skyrių pertvarkant, jo
dokumentai perduodami savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima
skyriaus funkcijas.
26. Perduodant reikalus, surašomas skyriaus reikalų perdavimo aktas (dviem egzemplioriais). Akte
pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę skyriaus būklę, skyriaus struktūrą bei
etatus, apskaitos ir atskaitomybės būklę, archyvo būklę.
27. Prie akto pridedamas perduodamų dokumentų ir skyriaus darbuotojų bei valstybės tarnautojų
naudojamo turto aprašas.
28. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, aktą tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius.
__________________________________________________________

