JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2018 m. lapkričio 27 d. Nr. P11-482
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 3 priedu,
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiojo specialisto (lygis – A, kategorija – 10) pareigybės aprašymą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u 2018 m. gruodžio 3 d. netekusiu galios Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. P11-195 „Dėl Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 1 punktu.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorė
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PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. P11-482
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. Lygis - A.
3. Kategorija - 10.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir efektyvų Jurbarko
rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) kultūros, etnokultūros politikos įgyvendinimą ir
vykdyti viešąjį administravimą, stebėti, analizuoti, vertinti kultūros, etnokultūros situaciją, rajono
gyventojų poreikius, koordinuoti kultūros įstaigų darbą, vykdyti vadybinės ir organizacinės
veiklos priežiūrą bei teikti metodinę pagalbą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Bendroji veiklos sritis – dokumentų rengimas ir valdymas bei informacijos sklaida, o
specialioji veiklos sritis – kultūros politikos koordinavimas ir įgyvendinimas.
IV. SPECIALIEJI 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 arba socialinių mokslų
studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. mokėti vokiečių ar anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, kultūros politiką ir administravimą, viešuosius
pirkimus, saugą ir sveikatą darbe, teisės aktų ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą,
raštvedybą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus;
6.7. turėti reikalingų žinių archyvui tvarkyti, mokėti parengti bylų planą bei archyvuoti
dokumentus;
6.8. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos
teisės aktų bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybėje ir Savivaldybės kultūros
įstaigose, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus šiose
srityse;
7.2. įgyvendina Savivaldybės kultūrinės veiklos politiką, prižiūri rajono kultūros veiklos
programų vykdymą, inicijuoja šių programų bei Savivaldybės kultūros įstaigų pokyčių analizę ir
kaitą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus ir
programų nuorodas šioje srityje;
7.3. rūpinasi tautodailės sklaida Savivaldybėje, koordinuoja tautodailės darbų parodų
organizavimą, kūrinių atranką į regionines parodas, skatina rajono tautodailininkų ar tradicinius
gebėjimus puoselėjančių žmonių darbų katalogų rengimą ir išleidimą;
7.4. organizuoja, Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įvairių tarybų ir
organizacijų bei bendruomenių posėdžius, diskusijas, pasitarimus įvairiais kultūros politikos
įgyvendinimo, programų rengimo bei kitos veiklos ir teisės aktų įgyvendinimo klausimais, teikia
metodinę pagalbą ir konsultacijas tam, kad Savivaldybės ir Savivaldybės kultūros įstaigų
lygmeniu būtų įgyvendinta šalies ir Savivaldybės kultūros reikalų politika;
7.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų bei kitų dokumentų projektus, dalyvauja Savivaldybės
tarybos, jos komitetų posėdžiuose, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės
aktų reikalavimus kultūros srityje;
7.6. kuruoja Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą;
7.7. rūpinasi rajono gyventojų kultūros ugdymu, etnokultūros puoselėjimu, palaiko ryšius
su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, draugijomis, koncertinėmis organizacijomis,
kūrybinėmis sąjungomis, informacinėmis priemonėmis kultūros klausimais;
7.8. rengia kultūrines programas, numato priemones jų įgyvendinimui, organizuoja ir
koordinuoja kultūros institucijų ir kultūros specialistų tarptautinį bendradarbiavimą;
7.9. dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su kultūros sritimi, veikloje, kitų
institucijų, prižiūrinčių Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, organizuojamuose patikrinimuose ir
tyrimuose;
7.10. rūpinasi rajono kultūros vertybių išsaugojimu ir rajono kultūros pristatymu ir sklaida;
7.11. rūpinasi muziejininkystės ir bibliotekininkystės vystymu bei plėtra rajone;
7.12. rūpinasi Savivaldybės etninės kultūros paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu:
7.12.1. kaupia informaciją apie svarbiausius kultūrinius įvykius rajone, tradicinės kultūros
vertybes ir juos puoselėjančius žmones, etninės kultūros gyvosios tradicijos būklę ir apraiškas;
7.12.2. rūpinasi tradicinės (gyvosios tradicinės) kultūros vertybių išsaugojimu, organizuoja
nematerialaus kultūros paveldo fiksavimą (rengia medžiagą (bylas) nematerialaus kultūros
paveldo vertybių informacinei sistemai kurti);
7.12.3. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, kultūros įstaigų,
Panemunių regioninio parko direkcijos darbuotojais, regionų kultūrą propaguojančiomis
įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaidos, kitų kultūrą ir krašto istoriją
propaguojančių institucijų darbuotojais, specialistais, tradicinę kultūrą puoselėjančiais žmonėmis,
kraštotyrininkais, istorikais tam, kad būtų išsaugotas ir puoselėjamas Savivaldybės kultūros bei
etninės kultūros paveldas;
7.12.4. koordinuoja Savivaldybei priklausančių įstaigų veiklą, susijusią su etnine,
kraštotyrine veikla, teikia joms metodinę ir organizacinę paramą;
7.12.5. rūpinasi, kad būtų organizuojami etninę kultūrą, krašto istoriją, žymius žmones
populiarinantys renginiai – konferencijos, seminarai, mokymai, darbų parodos ir kt., rengia
informaciją spaudai etninės kultūros ir kraštotyros temomis;

7.13. inicijuoja ir rengia dalyvavimo struktūrinių fondų veikloje programas tam, kad būtų
gaunami papildomi finansiniai ir materialiniai ištekliai;
7.14. rengia kultūros srities biudžeto programas, kultūros srities biudžeto programos
priemonių įgyvendinimo metinį planą ir koordinuoja jų įgyvendinimą, bendradarbiauja su
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriumi dėl
investicinių projektų įgyvendinimo kuruojamose įstaigose tam, kad būtų kryptingai planuojami ir
sėkmingai įgyvendinami įvairūs investiciniai projektai, realizuojamos Savivaldybės strateginiame
plane įtvirtintos nuostatos;
7.15. paruošia ilgo saugojimo bylas perduoti į archyvą tam, kad būtų vykdomi teisės aktai,
reglamentuojantys dokumentų archyvavimą;
7.16. koordinuoja Savivaldybės kultūrinės veiklos ir kultūros įstaigų veiklos sklaidą
Savivaldybės ir kultūros įstaigų internetinėse svetainėse;
7.17. teikia informaciją (statistines ataskaitas, informacinius pranešimus ir kt.) apie
kuruojamas veiklos sritis Kultūros ministerijai, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, regionų
etninės kultūros globos taryboms, Lietuvos kraštotyros draugijos valdybai ir kitoms institucijoms,
Savivaldybei bei visuomenei;
7.18. rengia savo veiklos planus bei perspektyvines programas, pateikia skyriaus vedėjui
ataskaitas (informaciją) už atliktą darbą tam, kad skyriaus veikla būtų vykdoma planingai ir
skaidriai;
7.19. organizuoja ir vykdo Skyriaus viešuosius pirkimus;
7.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos
direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kuriais
siekiama įvykdyti Savivaldybės strateginius tikslus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_____________________________

