PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-219
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS PROGRAMŲ KOORDINATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorius (toliau – programų koordinatorius) yra
specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono
savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Programų koordinatoriaus pareigybė yra reikalinga rajono kaimo bendruomenių veiklai
koordinuoti, metodinei paramai ir informacijai apie galimybes gauti finansavimą jų veiklai teikti.
4. Programų koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Programų koordinatorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų studijų
srities išsilavinimą;
5.2. turėti patirties projektų rengimo ir administravimo srityje;
5.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, mokėti planuoti
savo darbą;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, dokumentų
valdymą, teisės aktų rengimą ir kitas sritis, susijusias su tiesioginiu darbu;
5.5. gebėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo
rekomendacijas;
5.6. mokėti dirbti kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Programų koordinatorius vykdo šias funkcijas:
6.1. teikia konsultacijas ir padeda parengti kaimo bendruomenėms projektus kurti patrauklią
aplinką gyventi ir dirbti kaimo gyvenamosiose vietovėse, skatinti bendruomeniškumą ir patirties
sklaidą;
6.2. teikia konsultacijas rajono gyventojams, organizacijoms, rengiantiems projektus, kuriais
remiamas įmonių kūrimasis ir plėtra, skatinama ne žemės ūkio veikla, kuriamos naujos darbo
vietos, atsiranda papildomų pajamų šaltinių kaime;
6.3. teikia konsultacijas rengiant projektus gaivinti ir puoselėti tradicinius amatus, saugoti ir
puoselėti etninės kultūros vertybes;
6.4. teikia konsultacijas rengiant projektus, didinančius užimtumą kaimo vietovėse ir
skatinančius ne žemės ūkio veiklos sektoriaus plėtrą;
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6.5. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją kaimo bendruomenių veiklos
klausimais;
6.6. renka, sistemina bei skleidžia informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą
projektams, susijusiems su kaimo vietovėse esančios viešosios bei bendruomeninės infrastruktūros
gerinimu, nevyriausybinių organizacijų materialinės bazės ir veiklos stiprinimu;
6.7. konsultuoja savivaldybės administracijos bei savivaldybės įstaigų darbuotojus kaimo
bendruomenių, kitų su kaimo plėtra susijusių organizacijų veiklos klausimais ir projektų rengimo
klausimais;
6.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės plėtros planus;
6.9. atsako už Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų
plano priemonių įgyvendinimą Joniškio rajone.
6.10. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojais,
kitų savivaldybių bei valstybių įstaigomis ir organizacijomis savo kompetencijos klausimais;
6.11. gavęs įgaliojimus, atstovauja savivaldybei valstybinėse institucijose ir
nevyriausybinėse organizacijose, kai sprendžiami su kaimo bendruomenėmis susiję klausimai;
6.12. rengia įvairias ataskaitas, pranešimus visuomenei, informaciją savivaldybės interneto
svetainei savo kompetencijos klausimais;
6.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais;
6.14. pagal archyvų reikalavimus tvarko vedamas bylas bei perduoda jas archyvą
tvarkančiam specialistui.
6.15. Programų koordinatorius vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Programų koordinatorių priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės
administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
8. Programų koordinatorius yra atsakingas už:
8.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
8.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
8.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
9. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą programų koordinatorius atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
10. Programų koordinatoriaus veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Keičiantis darbuotojui, programų koordinatorius žinioje esantys dokumentai perduodami
pagal aktą.
12. Programų koordinatoriaus darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas ir kiti teisės aktai.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

