
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS 

 

 Aiškina Tarnybos darbuotojams valstybinę bei regioninę švietimo politiką ir jos pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo aspektus darbuotojų susirinkimuose, Specialistų tarybos 

posėdžiuose ir Tarnybos tarybos posėdžiuose. 

 Rengia Tarnybos nuostatus ir jų pataisas, teikia Tarnybos tarybai aprobuoti ir nustatyta tvarka 

tvirtina. 

 Telkia Tarnybos specialistus valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, Tarnybos strateginiam 

planui ir veiklos programai vykdyti. 

 Inicijuoja Tarnybos veiklos programų savalaikį ir kokybišką parengimą, užtikrina jų dermę 

su valstybine, savivaldybės programomis. 

 Organizuoja savalaikį tarnybos struktūrų veiklos planavimą, planų, programų tvarkaraščių 

patvirtinimą, vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą. 

 Organizuoja Tarnybos veiklos ataskaitų rengimą, aprobuoja Tarnybos taryboje ir nustatyta 

tvarka teikia Švietimo ir ugdymo skyriui. 

 Laiku ir kokybiškai vykdo Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymus, nurodymus ir 

pavedimus, Tarnybos tarybos nutarimus neprieštaraujančius Tarnybos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams. 

 Skirsto vadybines funkcijas skyrių vadovams, vykdo jų veiklos priežiūrą ir vertinimą. 

 Organizuoja Specialistų tarybos posėdžius ir aktualių veiklos klausimų svarstymą. 

 Informuoja Tarnybos darbuotojus apie jos veiklą ir pokyčius.  

 Užtikrina tinkamą specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos proceso vyksmą, jos 

turinio kaitą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, įtakojančius Tarnybos veiklos efektyvumą. 

 Rūpinasi intelektualinio potencialo vystymu: sudaro sąlygas specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui ir atestavimui, vykdo specialistų veiklos vertinimą. 

 Inicijuoja Tarnybos vidinio audito sistemos kūrimą ir vadovauja auditui. 

 Stebi, tiria, analizuoja, vertina Tarnybos veiklą. 

 Užtikrina palankų įstaigos mikroklimatą, puoselėja demokratinius tarnybos darbuotojų 

santykius. 

 Sudaro, keičia, nutraukia darbo sutartis su Tarnybos darbuotojais. 

 Inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina, rengia darbo tvarkos bei 

veiklos organizavimo taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia Tarnybos tarybai 

pritarti. 

 Kartu su Tarnybos taryba nustato darbuotojų skatinimo tvarką, skatina ir skiria baudas. 

 Rengia darbuotojų tarifikaciją ir atostogų grafikus ir nustatyta tvarka juos tvirtina. 

 Užtikrina įstaigos funkcionavimą, sanitarines darbo sąlygas. Garantuoja darbų ir civilinės 

saugos reikalavimų vykdymą, inicijuoja darbuotojų supažindinimą su darbų saugos 

taisyklėmis, kontroliuoja jų vykdymą, garantuoja klientų ir darbuotojų saugumą. 

 Atstovauja Tarnybą kitose institucijose, rūpinasi jos tarptautiniais ryšiais. 

 Užtikrina Tarnybos biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka. 

 Sudaro metinę Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatą. Kaip žemesnysis asignavimų valdytojas 

pilnai atsako už teisingą jo vadovaujamos įstaigos išlaidų sąmatos vykdymą. Metų pabaigoje 

atsiskaito Tarnybos tarybai. 

 Užtikrina raštvedybos reikalavimų vykdymą bei tinkamą raštvedybos organizavimą 

Tarnyboje. 

 Rengia individualią savo veiklos programą, pagal pareiginį pasiskirstymą. 



 Raštu informuoja Švietimo ir ugdymo skyrių dėl laiku neįvykdytų pavedimų, prašydamas 

pratęsti nurodymų vykdymo terminus.  

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAREIGYBEI 

 Tarnybos direktorius skiriamas steigėjo, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais ir viešo konkurso organizavimo tvarka. 

 Bendrieji gebėjimai (kompetencijos)- komunikaciniai, informaciniai, analitiniai, kritinio 

mąstymo, problemų sprendimo, darbo komandoje, metamokymosi, projektavimo, reiškinių ir 

veiklos tyrimo, asmenybės pažinimo ir tobulinimo. 

 Specifiniai gebėjimai (kompetencijos)- specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

teikimo mokiniams politikos išmanymo ir proceso organizavimo, veiklos vadybos, 

komandinio darbo organizavimo, pokyčių bei informacijos valdymo. 


