PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. A-948
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros
valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vedėjo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti, vertinti ir
analizuoti švietimo įstaigų veiklą, užtikrinti teisės aktų švietimo, kultūros, turizmo bei
sporto sistemoje įgyvendinimą, vadovauti Skyriaus veiklai.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios srities veiklos
funkcijas ir specialiosios veiklos srities funkcijas – švietimo politikos įgyvendinimą.
IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo
kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnę kaip 5 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);
4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.4. gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą vykdant Skyriaus nuostatuose
nustatytas funkcijas;
4.5. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą
reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir
mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.6. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo
ir apskaitos taisykles;
4.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų reikalavimus;
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4.8. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti,
kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.9. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir
vadybinę veiklą.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus veiklą, įgyvendina Skyriaus nuostatuose numatytus
uždavinius;
5.2. planuoja, organizuoja bei vertina Skyriaus specialistų veiklą, koordinuoja jų
teorinių žinių bei praktinių įgūdžių viešojo administravimo srityje tobulinimą;
5.3. organizuoja švietimo, kultūros ir sporto Savivaldybės strateginio plano, metinių
švietimo, kultūros ir sporto veiklos programų rengimą ir jų vykdymą, rengia metines
ataskaitas;
5.4. užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo, Kultūros
ministerijų bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir
sporto įstaigose;
5.5. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų švietimo,
kultūros, sporto, turizmo ir jaunimo politikos klausimais projektus pagal kompetenciją
kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.6. atsako už Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto įstaigų veiklos koordinavimą ir
jų materialinių sąlygų užtikrinimą, ryšius su ūkinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis;
5.7. užtikrina Savivaldybės švietimo, kultūros, turizmo, sporto ir jaunimo sistemų
funkcionavimą ir plėtotę, vadybinės veiklos kokybę, pozityvią švietimo, kultūros, sporto
įstaigų kaitą;
5.8. vadovauja švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijai;
5.9. prižiūri Savivaldybės švietimo įstaigas Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros
nuostatų nustatyta tvarka, vertina švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų veiklos kokybę;
5.10. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi
pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi
pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi
pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
5.11. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto
dalį. Konsultuoja švietimo, kultūros ir sporto įstaigas metinių veiklos ir tikslinių programų
parengimo klausimais, siekia, kad joms būtų skirtas reikiamas finansavimas;
5.12. prižiūri, kaip tvarkomi mokinių ir pedagogų registrai;
5.13. inicijuoja ES ir kitų fondų finansuojamų projektų rengimą ir įgyvendinimą;
5.14. organizuoja arba dalyvauja įvairių komisijų darbe sprendžiant švietimo,
kultūros, turizmo, jaunimo reikalų ir sporto klausimus. Teikia siūlymus Savivaldybės
tarybai, merui, administracijos direktoriui švietimo, kultūros, turizmo, jaunimo reikalų ir
sporto veiklos ir kontrolės klausimais;
5.15. koordinuoja Skyriaus ir Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto įstaigų
bendradarbiavimą su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės
institucijomis ir įstaigomis bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekia, kad keliami
klausimai būtų išspręsti efektyviai ir laiku;
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5.16. analizuoja įstaigų darbuotojų etatų užimtumą, jų reikalingumą. Teikia
pasiūlymus ir sprendimų projektus dėl įstaigų etatų struktūros, darbo apmokėjimo;
5.17. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kuriuos privalo vykdyti Skyriaus
specialistai ir pavaldžių įstaigų darbuotojai. Kontroliuoja jų vykdymą. Sistemingai rengia
Skyriaus darbuotojų, įstaigų vadovų pasitarimus;
5.18. rengia Skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
5.19. vykdo kitus administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Susipažinau
__________________________
(parašas)
__________________________
(vardas, pavardė)
__________________________
(data)

_______________________

