
 

Kas mes esame? 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) – vienintelė akredituota institucija, 

administruojanti paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei. 

Ką mes veikiame?  

Esame patikima ir pažangi organizacija, siekianti sudaryti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti 

Europos Sąjungos ir valstybės parama. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie klestinčio Lietuvos  

krašto kūrimo. 

Darbuotojai – didžiausias NMA turtas. Todėl nuolat ieškome naujų perspektyvių mūsų komandos narių. 

Jeigu esi pozityvus, ambicingas, ieškantis iššūkių, veržlus ir norintis augti ir tobulėti – tuomet mums pakeliui! 

Mūsų internetinėje svetainėje skiltyje “Karjera”              http://www.nma.lt  

galite rasti įvairių darbo pasiūlymų su detalia informacija kaip kandidatuoti į norimą poziciją.  

Kontaktinė informacija pasiteiravimui:  
            

            Rūta Kvedaravičienė                             (8~5) 252 6894 

            ruta.kvedaraviciene@nma.lt Donelaičio g. 33, Kaunas 

 

SIŪLOMA DARBO POZICIJA: 

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kauno paramos 

administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas 

 

Reikalavimai: 

 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

 gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro 

įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą; 

 mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas; 

 mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office” programiniu paketu; 

 gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

 

Darbo pobūdis: 

 užtikrinti sklandžią Kauno padalinio priimamojo veiklą; 

 klientų aptarnavimas „vieno langelio“ principu; 

 teikti informaciją suinteresuotiems asmenims apie administruojamų paramos priemonių 

reikalavimus; 

 rinkti, registruoti bei suvesti į informacines sistemas paraiškų/mokėjimo prašymų paramai gauti ir 

kitų dokumentų duomenis, vertinti paraiškų ir mokėjimo prašymų tinkamumą paramai gauti; 

 rengti paramos sutartis; 

 vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą; 

 bendradarbiauti su kitais padaliniais bei išorinėmis institucijomis. 

 

Mes siūlome: 

 patirtį šiuolaikiškoje įstaigoje; 

 profesinį tobulėjimą ir mokymosi galimybes. 

Jei manai, kad esi tas, kurio mes ieškome - laukiame tavo CV! 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu ruta.kvedaraviciene@nma.lt  

Siunčiant gyvenimo aprašymus būtinai prašome nurodyti pareigas, į kurias pretenduojate.  

Informuosime tik atrinktus kandidatus.  
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