PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. A–860
(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 – 9.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės švietimo
įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę, valstybės ir Savivaldybės
švietimo politikos įgyvendinimą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje švietimo
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 ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo
kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų
vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį,
įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo
ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
6.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6.4. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo
ir apskaitos taisykles;
6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų reikalavimus;
6.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti,
kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
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6.7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir
vadybinę veiklą;
6.8. gebėti vykdyti Skyriaus bendruosiuose nuostatuose švietimo srityje nustatytas
funkcijas;
6.9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti
praktiškai;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Siekdamas užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą,
švietimo viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdo šias švietimo
veiklos srities funkcijas:
7.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo,
orientavimo sistemą teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją
apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas,
taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę
Savivaldybėje, taip pat naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija,
rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms; visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms
apie sporto organizacijas, jų atstovų laimėjimus, kultivuojamas sporto šakas, kūno kultūros
ir sporto programas, teikiamas sporto paslaugas, kūno kultūros ir sporto renginius;
7.2. konsultuoja švietimo, sporto įstaigų vadovus ir pedagogus Lietuvos Respublikos
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų
ugdymo programų, vadybos, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir
kitais klausimais, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
7.3. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo, sporto plėtros tikslų ir priemonių
projektus, sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai
patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto
kūno kultūros ir sporto srities dalį;
7.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės
administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme
numatytų funkcijų klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
7.5. tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikų apskaitą, Mokinių registrą (toliau MR);
7.6. tvarko Pedagogų registrą (toliau PR);
7.7. tvarko Švietimo ir mokslo institucijų registrą (toliau ŠMIR);
7.8. tvarko Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (toliau KTPRR);
7.9. teikia švietimo įstaigų statistines ataskaitas, mokyklų bibliotekų gautų metinių
ataskaitų bendras suvestines-ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai;
7.10. teikia metodinę pagalbą informacinių technologijų taikymo, tvarkant švietimo
registrus, klausimais;
7.11. tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus švietimo, sporto
įstaigų veiklos klausimais;
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7.12. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos, MR organizavimą ir tvarkymą
mokyklose;
7.13. kontroliuoja mokinių judėjimo apskaitą savivaldybėje tarp mokyklų ir tarp
savivaldybių mokyklų;
7.14. koordinuoja sporto įstaigų veiklą, kontroliuoja švietimo įstaigų aprūpinimą
mokymo ir informacinėmis priemonėmis;
7.15. organizuoja Lietuvos mokinių konkursų, varžybų ir kitų renginių rajoninius
etapus, analizuoja jų rezultatus;
7.16. renka, kaupia, sistemina statistinius duomenis apie Sporto mokyklą,
nevyriausybinių sporto organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų kūno kultūros ir sporto
veiklą, nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms ataskaitas, metines suvestines;
7.17. organizuoja pasižymėjusių sportininkų, trenerių, sporto specialistų ir sporto
visuomenininkų apdovanojimą, jų skatinimą;
7.18. rengia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešųjų pirkimų dokumentus
ir sutarčių projektus kūno kultūros ir sporto paslaugoms, prekėms ir darbams pirkti iš
savivaldybės biudžeto lėšų, kitus viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus pagal
skyriaus darbuotojų kompetenciją;
7.19. priima iš Nacionalinio egzaminų centro brandos egzaminų užduotis ir užtikrina
jų saugojimą bei išdavimą mokyklų, kurios paskirtos dalyko brandos egzamino centrais,
direktoriams ar tų centrų vyresniesiems vykdytojams, atsakingiems už saugų jų pristatymą
nustatytu laiku į dalyko brandos egzamino centrus;
7.20. dalyvauja Mobilizacijos valdymo grupės darbe ir vykdo jam priskirtas
funkcijas.
8. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus
vedėjui.

Susipažinau
………………….
(parašas)

………………….
(vardas ir pavardė)

………………..
(data)

__________________

