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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR
MELIORACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I.
BENDROJI DALIS
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius (toliau –
skyrius) yra Kalvarijos savivaldybės administracijos padalinys, įgyvendinantis savivaldybės
funkcijas žemės ūkio, melioracijos ir miškų ūkio klausimais. Skyrius sprendžia jo
kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos bei Žemės ūkio ministerijos deleguotas
funkcijas.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savivaldybės
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais
nuostatais.
3. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą tvirtina
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius.
4. Žemės ūkio ir melioracijos skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
5.1. formuoti racionalią žemės ūkio plėtojimo strategiją, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis
užtikrintų konkurencinės produkcijos gamybą;
5.2. formuoti žemės ūkio gamybos mechanizavimo ir tobulesnių technologijų taikymo žemės
ūkyje bei sėklininkystės ir gyvulių veislininkystės plėtojimo politiką ir užtikrinti, kad ji būtų
įgyvendinta;
5.3. užtikrinti savivaldybėje esančių valstybei priklausančių melioracijos įrenginių normalią
techninę būklę, sudarant sąlygas efektyviai naudoti melioruotas žemes žemės ūkio veiklai.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
įstatymų, jų lydimųjų aktų vykdymą, užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą žemės ūkio
produkcijos gamybos, materialinės ir techninės bazės stiprinimo, gamybos ekonominių
rodiklių gerinimo ir kitose su žemės ūkio produkcijos gamyba, jos kooperacija ir smulkiu
verslu susijusiose bei valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių, miškų
eksploatacijos ir priežiūros srityse;
6.2. formuoja augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybos prioritetinių sričių plėtojimo
strategiją savivaldybėje;
6.3. tiria žaliavų išteklius, teikia metodinę pagalbą ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms,
įmonėms ir kitiems žemės naudotojams žemės ūkio produkcijos gamybos struktūros
formavimo, sėklininkystės ir veislinio darbo, specializacijos, kooperacijos, perdirbimo ir
realizavimo, mokslo rekomendacijų ir užsienio šalių vertingo patyrimo įdiegimo srityse;
6.4. tiria rinką ir ieško jos; padeda savivaldybės žemės ūkio produkcijos gamintojams užmegzti
ir plėtoti naudingus ryšius su šalies ir užsienio partneriais produkcijos gamybos, perdirbimo,
realizavimo ir kitose srityse;

6.5. rūpinasi žemės ūkio materialinės ir techninės bazės stiprinimu, skatina agroserviso įmonių,
žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo kooperatyvų (kooperatinių
bendrovių) ir smulkiojo verslo įmonių kūrimąsi;
6.6. numato investicijų poreikį žemės ūkio įmonių materialinei ir techninei bazei, kooperacijai ir
verslui kaime plėtoti, rengia siūlymus savivaldybės tarybai;
6.7. konsultuoja, teikia metodinę paramą ir rengia medžiagą dėl valstybės paramos ūkio
subjektams suteikimo ir panaudojimo;
6.8. konsultuoja neperspektyvių žemės ūkio bendrovių likvidavimo komisijas, kaip geriau atlikti
šių bendrovių likvidavimą ir reorganizavimą į kitus ūkinius subjektus, teikia siūlymus dėl
likviduojamose bendrovėse esančių gamybinių pastatų racionalesnio panaudojimo;
6.9. konsultuoja žemės ūkio produkcijos gamintojus žemės ūkio produkcijos intensyvinimo,
technikos įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir techninio aptarnavimo klausimais;
6.10.
vykdo žemės ūkio technikos registravimą ir valstybinę priežiūrą;
6.11.
vykdo augalų apsaugos purkštuvų registravimą;
6.12.
koordinuoja savivaldybėje esančių valstybinių ir kitų su žemės ūkiu ir miškų ūkiu
susijusių organizacijų veiklą;
6.13.
atlieka valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priežiūrą;
6.14.
rengia savivaldybės melioracijos statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros
darbų perspektyvinius planus ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
6.15.
sudaro metines melioracijos darbų programas bei vardinius sąrašus ir pateikia
savivaldybės administracijos direktoriui;
6.16.
rengia užduotis melioracijos projektams sudaryti, teikia savivaldybės administracijos
direktoriui;
6.17.
teikia duomenis rangovų konkursams melioracijos objektams ir darbams bei
projektiniams dokumentams sudaryti;
6.18.
rengia administracijos sutarčių su rangovais melioracijos objektų techniniams
sąmatiniams dokumentams parengti bei melioracijos darbams atlikti projektus;
6.19.
organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą ir baigtų darbų priėmimą;
6.20.
veda melioracijos įrenginių apskaitą, sudaro įrenginių kadastrą;
6.21.
nustato ir išduoda technines sąlygas projektuojant kelius, geležinkelius, požemines
komunikacijas, dujotiekius, tiltus, vandens pralaidas, kitus hidrotechninius statinius ir kitus
įvairius statinius melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje, kai šie statiniai yra savivaldybės
ribose;
6.22.
pagal savo įgaliojimus kontroliuoja kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių apsaugos taisyklių, vykdo melioracijos
įrenginių būklės kontrolę, kontroliuoja kaip laikomasi melioracijos įrenginių priskyrimo
sąlygų;
6.23.
stebi melioruotos žemės būklės pakitimus, rengia medžiagą ir teikia VĮ Valstybės
žemės fondui siūlymus dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių nurašymo;
6.24.
pagal nustatytas taisykles eksploatuoja tvenkinius;
6.25.
tvarko ir saugo įvykdytų melioracijos objektų techninius dokumentus ir kitą su tuo
susijusią medžiagą;
6.26.
nagrinėja piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus ir skundus melioracijos
klausimais, baudžia kaltus asmenis dėl melioracijos įrenginių gadinimo. Dalyvauja žalos už
sugadintus melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius išieškojimo procese;
6.27.
vykdo pasėlių deklaravimo darbus;
6.28.
atlieka priimtų dokumentų pirminę patikrą, suveda duomenis į kompiuterių duomenų
laikmenas ir perduoda į Centrinę duomenų bazę;
6.29.
informuoja pareiškėją apie paraiškos (kitų dokumentų) priėmimo/atmetimo faktą;

6.30.
siunčia suarchyvuotas paraiškų bei dokumentų bylas Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos;
6.31.
vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registrą; išduoda pažymėjimus valdos valdytojams
apie žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimą valstybės žemės ūkio ir kaimo verslo registre
bei identifikavimo kodo suteikimą; vykdo registravimą;
6.32.
išduoda pažymas apie žemės ūkio ir kaimo valdų EDV (ekonominio dydžio vienetą),
konsultuoja žemdirbius sveikatos, pensinio draudimo, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto
mokesčio klausimais;
6.33.
išduoda pažymas apie deklaruotus pasėlių plotus;
6.34.
organizuoja žemės ūkio pasėlių patikras vietoje;
6.35.
atlieka ūkininkų ūkių įregistravimą, išregistravimą, ūkio partnerių įregistravimą;
6.36.
atlieka žemės ūkio kaimo valdų įregistravimą, perregistravimą, atnaujinimą,
išregistravimą;
6.37.
vykdo pieno kvotų administravimą, paraiškų, pranešimų išdalijimą pareiškėjams,
paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą iš pareiškėjų, jų registravimą registre;
6.38.
atlieka pirminį pateiktų dokumentų patikrinimą, pieno gamybos ūkių įvertinimą,
priimdamas paraiškas kvotai iš nacionalinio rezervo gauti, bylų formavimą ir siuntimą į
ŽŪKVC;
6.39.
vykdo tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos
patikrą, jos priėmimą, įforminimą, išsiuntimą;
6.40.
atlieka paraiškų surinkimą, jų tikrinimą, įforminimą tiesioginėms išmokoms gauti už
ėriavedes, bites ir baltąjį cukrų;
6.41.
priima paraiškas, apskaičiuoja kreditų palūkanas ir išsiunčia į NMA dokumentus
kredito palūkanų kompensavimui;
6.42.
organizuoja tiesioginių išmokų už gyvulius administravimą;
6.43.
tiria kanopinių žvėrių padarytą žalą;
6.44.
dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, teikia reikalingą
informaciją bei pasiūlymus;
6.45.
renka metinės atskaitomybės formas iš žemės ūkio bendrovių, formuoja siuntas ir
perduoda Žemės ūkio ministerijai;
6.46.
tarpininkauja žemės ūkio veiklos subjektams ir institucijoms administruojant išmokas;
6.47.
iki nustatyto termino suformuoja ir nustatyta tvarka pateikia įstaigos archyvui
sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
6.48.
nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, tikslinimus, skundus bei pasiūlymus
ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
6.49.
organizuoja žemdirbių mokymus, seminarus;
6.50.
dalyvauja ES bendrosios Žemės ūkio politikos įgyvendinimo procese;
6.51.
dalyvauja respublikinių ir savivaldybės žemdirbių švenčių organizaciniame darbe.
7. Skyrius numatytus uždavinius ir funkcijas įgyvendina per savo specialistus.
8. Per atstovą žiniasklaidai informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą jo kompetencijai
priskirtais klausimais.
III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
9.1. gauti iš savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrovių, administracijos padalinių
informaciją bei pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.2. teikti administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.3.skyrius turi ir kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų suteiktas teises;
9.4. įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

10. Skyriaus vedėjas organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako.
11. Skyriaus specialistai atsako už pavestų funkcijų, numatytų savivaldybės dokumentuose,
šiuose veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ir kitus skyriaus darbuotojus į darbą priima ir
atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
13. Skyriaus vedėjas:
13.1.
asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą;
13.2.
užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įstatymų ir jų lydimųjų
aktų ir kitų teisės aktų;
13.3.
teikia tarybai, merui ir administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos
klausimais;
13.4.
atstovauja skyriui santykiuose su kitais savivaldybės struktūriniais padaliniais bei
įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, bendrovėmis ir valstybinėmis institucijomis;
13.5.
vykdo kitus įstatymų, Valstybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.
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