
IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI 

 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

ekonomikos krypties išsilavinimą; 
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimo 

finansavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir 
kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti; 

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį švietimo srityje; 
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS 

Outlook“, ,,Internet Explorer“. 
 
                   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 
          7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

 7.1. tikrina Mokinių registre kiekvienos ugdymo įstaigos informaciją apie mokinių, sutartinių 
mokinių skaičių bei mokinio krepšelio lėšų dydį ateinantiems biudžetiniams metams; 

7.2. teikia mokslo metų pradžioje Švietimo informacinių technologijų centrui iš Mokinių 
registro suformuotą Savivaldybės ugdymo įstaigų mokinio krepšelio suvestinę ataskaitą apie 
mokinių, sutartinių mokinių skaičių, lėšų poreikį vadovaudamasis Mokinio krepšelio lėšų 
apskaičiavimo ir paskirstymo metodika bei kitais teisės aktais; 

7.3. apskaičiuoja ir tikrina perduodamas mokinio krepšelio lėšas už mokinius, perėjusius į kito 
subjekto finansuojamas mokyklas teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.4. apskaičiuoja, skirsto, analizuoja atitinkamiems metams savivaldybei skirtas mokymo 
reikmėms tenkinti mokinio krepšelio lėšas vadovaudamasis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo 
ir paskirstymo metodika bei kitais teisės aktais;  

7.5. paskirsto savivaldybės ugdymo mokykloms atitinkamiems metams skirtas mokinio 
krepšelio lėšas proporcingai kiekvienai mokyklai Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 
paskirstymo metodikos nustatyta tvarka;  

7.6. paskirsto savivaldybės ugdymo mokykloms mokinio krepšelio lėšas proporcingai 
einamąjį mėnesį gautoms lėšoms iš Finansų ministerijos, neviršijant ketvirčiui patvirtintų 
asignavimų ir teikia tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;  

7.7. analizuoja mokinio krepšelio lėšų panaudojimą kalendoriniais metais, teikia suvestines 
ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka; 
         7.8. rengia ir Finansų skyriui pateikia prognozuojamus pagrindinius biudžetinių įstaigų 
veiklos rodiklius: 
 7.8.1. savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigų pedagoginių normų, finansuojamų iš 
savivaldybės biudžeto lėšų, skaičių; 
 7.8.2. švietimo įstaigų pedagoginių normų ir pareigybių, finansuojamų iš mokinio  krepšelio 
lėšų, skaičių; 
         7.9. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą, apskaičiuoja lėšų poreikį Švietimo 
programai vykdyti, analizuoja šių lėšų naudojimą; 

7.10. siekdamas analizuoti, prognozuoti ir vertinti švietimo pokyčius, teisės aktų nustatyta 
tvarka skaičiuoja švietimo aprūpinimo ir organizavimo stebėsenos rodiklius;  

7.11. tvarko Mokinių registre gaunamų ir savivaldybės ugdymo įstaigoms išduodamų brandos 
atestatų, išsilavinimo pažymėjimų ir kitų pažymėjimų blankų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, 
formuoja ataskaitas apie šių blankų panaudojimą;  

7.12. siekdamas užtikrinti kaimo mokyklų mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir atgal: 



7.12.1. išduoda įstaigoms mokinio pažymėjimus bei nemokamus autobuso bilietus pagal jų 
pateiktus važinėjančių mokinių sąrašus; 

7.12.2. planuoja nemokamo pavėžėjimo lėšų poreikį ateinantiems biudžetiniams metams, 
analizuoja jų panaudojimą; 

7.12.3. rengia su įmonėmis, teikiančiomis pavėžėjimo paslaugą, mokinių vežiojimo sutartis; 
7.13. rengia atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus; 
7.14. rengia paraiškas prekių, paslaugų ar darbų pirkimui ir teikia Švietimo skyriaus vedėjui; 
7.15. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo 

grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;  
7.16. rengia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus pagal šiame pareigybės aprašyme 
numatytas funkcijas, juos derina Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; 

7.17. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos 
direktoriaus (Administracijos direktoriaus pavaduotojo), Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus, kad 
būtų įgyvendinti Švietimo skyriaus uždaviniai;  

7.18. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse. 
 


