PATVIRTINTA
RadviliSkio rajono savivaldybOs mero
2017 m. balandZio 10 d. potvarkiu Nr. MP-l l-(2.9)

BruDZErrNEs ISTArcos RADvTL$xro RAJoNo sAvIvALDYBES
Svmrnuo rR spoRTo rAsLAUGU cENTRo DIREKToRTAUS PAREIGYBES
APRASYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

BiudZetines lstaigos Radvili5kio rajono savivaldybes Svietimo ir sporto paslaugq centro
(toliau - Centro) direktorius (toliau - direktorius) yra istaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutarti.
1.1. Pareigybes grupe - IL
1.2. Pareigybes pavadinimas - Radvili5kio rajono savivaldybes Svietimo ir sporto paslaugq
centro direktorius, LPK kodas 143120.
1.3. Pareigybes lygis - Al.
1.4 Pavaldumas Centro direklorius pavaldus Radvili5kio rajono savivaldybes tarybai,
Radvili5kio rajono savivaldybes merui.

-

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI, KELIAMI

SIAS PAREIGAS EINANEIAM

DARBUOTOJUI

2.

Centro direktoriq i pareigas konkurso b[du skiria Radvili5kio rajono savivaldybes meras
teisds aktq nustatyta tvarka. Centro direktorius turi atitikti Siuos reikalavimus:
2.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
2.l.1.b6ti Lietuvos Respublikos piliediu ar asmeniu, turindiu leidim4 nuolat gyventi Lietuvos
Respublikos teritorijoje teises aktq nustatyta tvarka;
2.l.Z.turdti auk5tqi! universitetini i5silavinim4 su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygint4 i5silavinim4 ir ne maiesng kaip 3 metq vadybinio darbo patirti Svietimo sistemos veikloje.
2.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
2.2.l.i$manyti Lietuvos Respublikos Konstitucijq, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymE,
Lietuvos Respublikos savivaldos lstatymq, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatym4,
Lietuvos Respublikos vie5tjq istaigq istatym4, Lietuvos Respublikos darbo kodeks4 bei kitus su
Centro veikla susijusius teis6s aktus ir sugebeti juos pritaikyti praktikoje;
2.Z.2.turdti lgudZiq strateginio planavimo, i5tekliq ir personalo valdymo srityse, moketi vertinti
ir analizuoti mokymosi s4lygq Svietimo istaigose gerinimo projektus, moketi vertinti esam4 sporto ir
mokymosi sQlygq Svietimo istaigose aplink4;
2.2.3.Zinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
2.2.4.iSmanyti Dokumentq rengimo taisykles, sklandZiai destyti mintis ra5tu ir ZodLirt;
z.z.s.moketi bent vien4 i5 3-jq ES darbo katbq (anglq, prancuzq ar vokiediq) ne Zemesniu kaip
A2 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq metmenyse nustatyt4 ir apib[dint4
Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4);
2.2.6.moketi dirbti kompiuteriu biuro ir dokumentq tvarkymo programomis;
2.2.7.gebeti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gaut4 informacij4.
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3.

PARETGAS ErNANero DARBUoToJo FUNKCTJoS

Centro direktorius:

3.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja ir

atsako uZ istaigos veikl4 bei savo funkcijq ir

pareigq vykdymq;

3.2. tvirtina Centro vidaus strukt[r4 ir etatiniq darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas
rajono Savivaldybes tarybos nustatyto dydZio leistino pareigybiq skaidiaus bei skiriamq leiq darbo

uZmokesdiui;

3.3. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apraSymus ir tarnybinio
atlyginimo koeficientus;
3,4, vadovauja Centro strateginio plano ir metiniq veiklos planq rengimui, juos tvirtina,
vadovauja jq vykdymui;
3.5. organizuoja Centro veiklos, metines ataskaitos rengimQ, analizuoja teikiamq paslaugq
b[klg, pokydius, vertinim4;
3.6. leidZia isakymus, organianoja ir kontroliuoja jq vykdym4;
3.7
uZtikrina, kad butq laikomasi istatymq, kiq teises aktq;
3.8. atsako uZ buhalterines apskaitos organizavim4, ataskaitq rengim4 bei pateikimQ nustatytu
laiku;
3.9. uZtikrina racionalq ir taupq le5q, tufto naudojim4, veiksming4 vidaus kontroles sistemos
suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
3.10. disponuoja skirtomis le5omis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasira5o
banko dekius, igaliojimus ir kitus dokumentus, atidaro bankuose atsiskaitom4sias ir kitas s4skaitas;
3.11. priima darbE, atleidZia, perkelia, nu5alina nuo darbo ar laikinai paskiria eiti kitas
pareigas istaigos darbuotojus, rDpinasi jq profesiniu tobulejimu, atlieka kitas personalo valdymo
funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;
3.12. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas teis0s aktq nustatyta tvarka;
3.13. sudaro darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas visais su darbu
susijusiais aspektais;
3.14. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebltq vartojamos narkotines ir kitos psichotropines
medZiagos, jomis prekiaujama, platinama Sia tema nelegali literatlra, spaudiniai ir kt.;
3.15. sudaro sutartis Centro vardu Centrotikslams igyvendinti ir funkcijoms atlikti teises aktq
nustatyta tvarka;
3.16. atstovauja Centrui valstybes ir kitose institucijose teisOs aktq nustatyta tvarka;
3.17. teikia steigejui ir kitoms institucijoms Centro finansq ir veiklos ataskaitas, informacij4
apie Centro veikl4;
3.18. teikia informacij4 visuomenei apie istaigos veikl4 ir teikiamas paslaugas;
3.19. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq jam nustatlrtas funkcijas.
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IV. ATSAKOMYBE

4.

4.L

Centro direlctorius atsako uZ:

Centro tikslq

ir

uZdaviniq igyvendinim4, finansing veikl4, tinkam4 turto valdym4,
juo
naudojim4 bei disponavim4
ir kitq jo kompetencijai priskirtq funkcijq tinkam4 vykdym4;
4.2. Centro darbuotojq darbing veikl4, kokybiSk4 funkcijq vykdym4;
4.3. taupq ir racionalq biudZeto asignavimq naudojim4;
4.4. saugos ir sveikatos darbe, prie5gaisrines saugos taisykliq laikym4si bei darbo tvarkos
taisykliq paZeidimus;
4.5. kitus veiksmus, kuriuos istaigos direktoriui nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Centro
nuostatai, RadviliSkio rajono savivaldybes institucijq priimti ir kiti teises aktai.
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