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(TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau
– Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės
tarnautojas.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus)
pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo politikos
vykdymą ir teisės aktų, reglamentuojančių švietimo sistemos funkcionavimą bei vaiko gerovei
palankių sąlygų sudarymą ir pagalbos teikimą, laikymąsi Jurbarko rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) švietimo ir kitose įstaigose, vykdyti pagalbą vaikui teikiančių įstaigų ir institucijų
priežiūrą bei teikti metodinę pagalbą.
III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
1. Vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų
rengimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, informacijos sklaida ir specialiosios veiklos srities
funkcijas – vaiko gerovės užtikrinimo įgyvendinimas ir koordinavimas.
IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), einantis šias
pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų
krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos,
visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų
kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo
kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pedagoginės veiklos ir (ar) vaiko gerovės
užtikrinimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, saugą ir sveikatą darbe, teisės aktų
ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, raštvedybą;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS
„Outlook“, „Internet Explorer“;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
sugebėti nustatyti darbo prioritetus;
4.7. turėti reikalingų žinių archyvui tvarkyti, mokėti parengti bylų planą bei archyvuoti
dokumentus.
V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorius) vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda Skyriaus vedėjui formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo, vaiko gerovės
užtikrinimo politiką, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą;
5.2. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu
priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo tam, kad konkrečių institucijų
teikiama pagalba vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) būtų efektyviau organizuojama
bei nustatomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis;
5.3. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų,
teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas
prašymus (informaciją) dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą tam, kad būtų
įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimai šioje srityje;
5.4. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo
kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis tam, kad būtų įgyvendinti
Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimai šioje srityje;
5.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja komisijų posėdžius, bendrus pasitarimus su
suinteresuotomis institucijomis bei partneriais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir
įgyvendinančiais planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais tam, kad būtų užtikrinta vaiko gerovė;
5.6. teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui apie
iškylančias problemas ir siūlymus (sprendimų projektus) dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo,
plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų
kompetencijos tobulinimo tam, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų
reikalavimai šioje srityje;
5.7. koordinuoja mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą švietimo įstaigose, bendradarbiauja
su Jurbarko švietimo centro Pedagogine psichologine tarnyba tam, kad būtų įgyvendinti specialųjį
ugdymą reglamentuojantys teisės aktai;
5.8. prižiūri, kaip organizuojamas mokinių mokymas namuose, siekiant įgyvendinti šią
veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
5.9. inicijuoja ir koordinuoja pagalbos mokiniui specialistų (socialinių pedagogų, psichologų,
logopedų, specialiųjų pedagogų ir kt.) veiklą bei bendradarbiavimą, specialiojo ugdymo
organizavimą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą;
5.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų
posėdžiuose, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus
švietimo, vaiko gerovės užtikrinimo srityje;
5.11. vadovauja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai, dirba kitose grupėse
ar komisijose, kurios organizuoja ir vykdo prevencinį darbą tam, kad būtų įgyvendinti Lietuvos
Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimai šioje srityje;
5.12. teikia informaciją (statistines ataskaitas, informacinius pranešimus ir kt.) apie
kuruojamas veiklos sritis Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms institucijoms, Savivaldybei bei
visuomenei tam, kad būtų tinkamai užtikrintas Skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimas bei Skyriaus veiklos skaidrumas ir viešumas;

5.13. surenka, apibendrina ir teikia duomenis Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
valdymo informacinėje sistemoje „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei
prevencinės veiklos rodiklių“, rengia su minimalių ir (ar) vidutinių priežiūros priemonių skyrimu
vaikams susijusius prašymus teismui, atstovauja civiliniam ieškovui civilinėse bylose ir
bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis tam, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir
Savivaldybės teisės aktų reikalavimai vaiko gerovės užtikrinimo srityje;
5.14. paruošia ilgo saugojimo bylas perduoti į archyvą tam, kad būtų vykdomi teisės aktai,
reglamentuojantys dokumentų archyvavimą;
5.15. rengia savo veiklos planus bei perspektyvines programas, pateikia Skyriaus vedėjui
sąvadus ir ataskaitas (informaciją) už atliktą darbą tam, kad Skyriaus veikla būtų vykdoma planingai
ir skaidriai;
5.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Lietuvos
Respublikos švietimo, Vaiko teisių pagrindų įstatymuose nustatytas funkcijas, vykdo kitus su
Skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus, kuriais siekiama įvykdyti
Savivaldybės strateginius tikslus;
5.17. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų,
teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas
prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
5.18. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo
kompetenciją konsultuoja institucijas,. įstaigas, organizacijas, asmenis;
5.19. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Koordinuotai
teikiamų paslaugų teikėjais, atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir
įgyvendinančiais planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
5.20. priima asmenis, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus
vaiko gerovės užtikrinimo klausimais, rengia pagal kompetenciją atsakymus pareiškėjams arba
perduoda spręsti atsakingoms institucijoms;
5.21. atlieka Skyriaus vedėjo ir kitų valstybės tarnautojų pareigas, esant direktoriaus
pavedimui;
5.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos
direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei
pavedimus, kuriais siekiama įvykdyti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. SKYRIUS
PAVALDUMAS
6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________

