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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

POTVARKIS
DЁL SAVⅣALDYBЁ S DAUGIttUNKCコ リCENTRu DIREKTOtt PAREIGYBIv

APRASl仲町 TVIRTINIMO

2017 m. rugpjldio 30 d. Nr. NN-72
Varena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2

dalies 16 punktu t 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq

darbo apmokejimo istatymo 4 straipsniu, Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq pareigybiq

apraSymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2017

balatdLio 12 d. isakymu Nr. 41-177 ,,Del Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq pareigybiq

apra5ymo metodikos patvirtinimo", Vardnos rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento,

patvirtinto Varenos rajono savivaldybes tarybos 2015 m. birZelio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89

,,Del Varenos rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento", 180.16 papunkdiu:

1. T v i r t i n u pridedamus::

1.1. Varenos r. LiSkiavos daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybes apra5ym4;

1.2. Varenos r. Perlojos daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybes apra5ym4.

2. P r i p L i: is t u netekusiais galios:

2.1. Varenos rajono savivaldybes mero 2075 m. gruodZio 28 d. potvarki Nr. MV-80

,,Del Varenos r. Perlojos daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybes apra5ymo tvirtinimo";

2.2. Yardnos ryjono savivaldybes mero 2016 m. gruodZio 9 d. potvarkio Nr. MV-94

,,Del bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo mokyklq direktoriq pareigybiq apraSymq

tvirtinimo" 8 punkt4.
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PATVIRTINTA
Varenos rajono savivaldybes mero
2017 m. rugpjfldio 30 d. potvarkiu
Nr. MV-72

VARENOS R. LISKIAVOS DAUGIAFTINKCIO CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYNAIS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Varenos r. LiSkiavos daugiafunkcio centro (toliau - Centras) direktorius yra
Varenos rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybe) biudZetines istaigos vadovas, dirbantis pagal
darbo sutarti. Centras priskiriamas III Savivaldybes istaigq grupei.

2. Pareigybes lygis - A2, pareigybe grupe - biudZetiniq istaigq vadovq ir jq
pavaduotojq.

II SI(YRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI STAS P,ARUGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

3. Centro direktorius turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. tureti auk5tqii universitetin! ar jam prilygint4 arba auk5tqji kolegini su profesinio

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygint4 i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3.2.l.nneti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metr4 pedagoginio darbo staZ4;
3.2.2. htrEti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staZq;

3.2.3. nxbti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukltesn!
kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Ddl Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o
patvirtinimo ", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laip sni ;

3.3. tureti ne maZesng kaip vieneriq metq vadovavimo asmenq grupei (grupems)
patirti;

3.4. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodLio 24 d.
nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

*3.5. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos
kalbtl metmenyse nustat5rt4 ir apibiidint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5

trijq Europos Sqjungos darbo kalbq (arrglq, pranc0zq ar vokiediq);
3 . 6. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
3.7. gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti

konsultacijas, sklandZiai ir argumentuotai dest5rti mintis LodLia ir ra5tu;
3.8. Linoti Centro paslaugq veikl4 reglamentuojandius Lietuvos Respublikos

istatymus, Vyriausybes nutarimus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymus bei
kitus teises aktus ir gebeti juos taikyti prakti5kai;

3.9. gebeti vykdyti Siame Centro direktoriaus pareigybes apra5yme nustatlrtas
funkcijas.

*Sis punktas tai$rtinas tik naujai organizuojant konkursq i Centro direktoriaus pareigas.

III SKYRIUS
Sra.s panucAs ErNANdro DARBUoToJo FUNKCTJos

4. Centro direktorius atlieka Sias funkcijas:
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4.1. tvirtina Centro vidaus struktiir4, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas Savivaldybes tarybos nustat5rto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, nustato darbo

apmokej imo sistem4, darbuotojq darbo uZrrokesti ;

4.2. tvtrtna darbuotojq pareigybiq apraiymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustat5rta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo Centro darbuotojus, skatina juos,

skiria j iems drausmines nuobaudas;' 4.3. priima vaikus i ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo bei kitas neformaliojo
vaikq Svietimo programas Varenos rajono savivaldybes tarybos nustat5rta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teises aktq nustat5rta tvarka;

4.4. vadovatdamasis istatymais ir kitais teises aktais, Centro darbo tvarkos taisyklese
nustato vaikq, kitq paslaugq gavejq teises, pareigas ir atsakomybg;

4.5. suderings su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
4.6. sudaro Centro teikiamq paslaugq gavejams ir darbuotojams saugias bei sveikatai

nekenksmingas s4lygas;
4.7. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq

lgvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams

igyvendinti, analiz:uoja ir vertina Centro veikl4, materialinius bei intelektinius iSteklius, lykdo
asignavimq valdytojo funkcijas, organizuoja Centro metines i5laidq s4matos projekto rengim4;

4.8. leidiia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
4.9. sudaro teises aktq nustatJrtas komisijas, darbo grupes;
4.10. Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
4.11. organizuoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatSrta

tvarka;
4.12. organizuoja Centro buhaltering apskait4, teikia Savivaldybes administracijos

direktoriui tvirtinti Centro finansiniq ataskaitq rinkinius, vykdo asignavimq valdytojo funkcijas,
organizuoja Centro metines i5laidq s4matos projekto rengim4 ir aprobavim4;

4.13. rtpinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacij 4, pedagoginiam s darbuotojams - galimyb g ate stuotis;

4.14. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;puoseleja
demokratinius Centro bendruomenes santykius, uZtikrina darbuotojams tinkamas darbo s4lygas,

skatina darbuotoj q iniciagv4;
4.15. teises aktq nustatytatvarkavaldo, naudoja Centro turt4, le5as ir jais disponuoja;

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i3tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4; organizuoja Centro turto apskait4, naudojimq ir tvarkym4;

4.16. koordinuoja saugos darbe, prie5gaisrines saugos reikalavimq vykdymq;
4.17. bendradarbiauja su Centr4 lankandiq vaikq tevais (globejais, rtipintojais),

savivaldybes administracijos strukhlriniais padaliniais, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos istaigomis, vaikq, jaunimo ir kitomis nevyriausybinemis organizacijomis;
4.18. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebuq vartojami alkoholiniai gerimai,

narkotines medZiagos;
4.19. rengia metines veiklos ataskait4 ir teikia j4 Varenos rajono savivaldybes tarybai

teises aktq nustabrta tvarka;
4.20. atstovauja Centrui kitose institucijose;
4.21. vykdo kitas Centro nuostatais ir Lietuvos Respublikos teises aktais nustaty'tas

funkcijas.
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