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ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas (toliau-specialistas) yra priskirtas 

specialistų  pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – B 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

        

         3.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi šiuos specialius reikalavimus: 

         3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytus iki 1995 metų;  

         3.2. žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

        3.3. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti 

pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.      

         3.4.  mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook 

Express, Internet Explorer.  

          3.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

         4.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

          4.1. ruošia Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo 

klausimais; 

          4.2.  suveda nustatytą skyriaus informaciją į Savivaldybės interneto svetainę; 

          4.3.  priima ir saugo brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo 

medžiagą; 

          4.4.  tvarko ir veda Švietimo ir sporto  skyriaus vedėjo įsakymų veiklos registro žurnalą ir 

bylas; 

          4.5. tvarko siunčiamų ir gaunamų dokumentų registrą: eilės tvarka suteikia dokumentams 

registracijos numerius, juos išsiunčia, išskirsto pagal dokumentacijos planą. Pasibaigus 

kalendoriniams metams, perduoda į archyvą; 

          4.6. prireikus informuoja suinteresuotus asmenis apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, 

pasitarimus, pateikia informacinę medžiagą;      

          4.7.  tvarko gaunamą dokumentaciją, informaciją ir konsultuoja koordinuojamas įstaigas 

įvairiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais; 

          4.8.  teikia paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais; 

          4.9.  saugo ir nustatyta tvarka naudoja skyriaus antspaudą; 

          4.10.  informuoja skyriaus vedėją apie padėtį skyriuje, gautą informaciją, laukiančius 

lankytojus; 

          4.11.  tvarko ir išduoda švietimo įstaigų archyvines pažymas; 

          4.12.  vykdo kitus Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus. 

                     ___________________________________ 

 

Susipažinau  

(Parašas)  

(Vardas ir pavardė)  

(Data) 


