PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. A–882
(Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. sausio 22 d.
įsakymo Nr. A – 70 redakcija)
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė
reikalinga organizuoti ir koordinuoti savivaldybės gyventojų bendrosios kultūros
ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, užtikrinti kultūros įstaigų efektyvų funkcionavimą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje
kultūros veiklos srityje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų
srities arba meno studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūros arba viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį
administravimą, vietos savivaldą, kultūros politiką, bibliotekų, muziejų, kultūros centrų,
turizmo informacijos centų veiklą, etnokultūros puoselėjimą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis
programomis;
6.5. išmanyti Dokumentų taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, kaupti,
sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
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V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir
įgyvendinimo, bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, turizmo informacijos centro, teatro,
muzikos, dailės, literatūros, etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, leidybos,
profesionalaus meno sklaidos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo;
7.2. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės
teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą
savivaldybės teritorijoje;
7.3. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, inicijuoja
Savivaldybės kultūros plėtros programų, strateginių ilgalaikių ir metinių planų rengimą,
koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.4. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų
steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus
dėl jų veiklos efektyvumo;
7.6. bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros (švietimo,
jaunimo) įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą,
teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
7.7. inicijuoja
ir
koordinuoja
Savivaldybės
tarptautinio
kultūrinio
bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje
ir užsienyje;
7.8. dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir savivaldybės kultūros plėtros
programas, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
7.9. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje. Inicijuoja,
dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri
jų įgyvendinimą;
7.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūrinio turizmo plėtros
programas;
7.11. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių
specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu, organizuoja
seminarus ir pasitarimus;
7.12. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų
akreditacinių komisijų darbe;
7.13. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius,
meno mėgėjų kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius,
užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
7.14. skatina meno kolektyvų steigimą, jų koncertinę veiklą, dalyvavimą
regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose-koncertuose, festivaliuose, šventėse ir kt.;
7.15. teikia pasiūlymus dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams
sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo
tautiniais kostiumais ir muzikos instrumentais;
7.16. nustatyta tvarka skelbia konkursus kultūros, meno, edukacinės veiklos,
knygų leidybos projektams iš dalies finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, priima ir
registruoja pateiktas paraiškas, jas tvarko, sistemina ir teikia vertinimo komisijai.
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Organizuoja vertinimo komisijos posėdžius paraiškoms svarstyti, atlieka kitą būtiną
techninį darbą;
7.17. inicijuoja ir koordinuoja reprezentacinių, informacinių ir kitokių leidinių
leidybą;
7.18. rengia Savivaldybės kultūros biudžeto projektą kultūrinės ir ūkinės veiklos
programoms įgyvendinti;
7.19. rengia kultūros, meno, edukacinės veiklos, knygų leidybos ir kitokias
programas, nustatyta tvarka;
7.20. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų
nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją administracijos direktoriui, Kultūros
ministerijai ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje;
7.21. teikia siūlymus administracijos direktoriui, merui dėl kuruojamų kultūros
įstaigų vadovų veiklos kokybės – jų skatinimo, apdovanojimo bei drausminimo.
7.22. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą;
7.33. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti
Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VASTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus
Skyriaus vedėjui.
Susipažinau:
________________________
(parašas)
__________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)

___________________

