PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu
Nr. AP-139
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Švietimo, kultūros
ir sporto departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Švietimo, kultūros ir sporto
departamento (toliau – Departamentas) uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą.
2. Departamentas yra struktūrinis Administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus
Administracijos direktoriui. Departamentas sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Departamentas nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.
Departamentas gali turėti blanką ir antspaudą su Šiaulių miesto savivaldybės herbu ir departamento
pavadinimu.
4. Departamento struktūrą tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.
5. Departamentas, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymais ir teisės aktais, nustatančiais
Departamento veiklą.
II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Departamento uždaviniai:
6.1. Organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą,
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,
kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą,
vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.
6.2. Sudaryti sąlygas kūrybinei ir meninei veiklai, skatinti profesionaliojo meno sklaidą,
puoselėti etninę kultūrą ir vietos tradicijas;
6.3. Analizuoti miesto bendruomenės kūno kultūros ir sporto poreikius, skatinti miesto
gyventojus nuolat sportuoti bei įgyvendinti sveikatinimo programas; užtikrinti sporto bazių plėtrą
savivaldybėje.
6.4. Užtikrinti Departamento atsakomybėje esančios miesto gyvenimo srities funkcionavimą
ir miestui sukuriamos vertės didinimą.
7. Departamento funkcijos:
7.1. organizuoti Šiaulių miesto strateginio plėtros Savivaldybės veiklos planų bei
Savivaldybės biudžeto rengimo procesą;
7.2. planuoti, derinti, rinkti ir analizuoti Departamento ir kuruojamų įstaigų asignavimų
poreikį ir paskirstymą pagal strateginio veiklos plano priemones, atsižvelgiant į Departamento
uždavinius;
7.3. organizuoti Departamento kuruojamos srities programų (priemonių) ir jų sąmatų
rengimą ir nustatyti prioritetus skiriant lėšas patvirtintoms programoms įgyvendinti (vykdyti) ir
kuruojamoms įstaigoms finansuoti;
7.4. organizuoti Departamento kuruojamos srities patvirtintų programų vykdymą;
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7.5. analizuoti ir vertinti kuruojamų įstaigų veiklos rezultatus pagal nustatytus kriterijus ir
teikti pasiūlymus dėl veiklos gerinimo;
7.6. koordinuoti ir kontroliuoti Departamento struktūrinių padalinių uždavinių bei funkcijų
vykdymą;
7.7. analizuoti ir teikti siūlymus Administracijos direktoriui dėl Departamento veiklos
organizavimo;
7.8. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus
pavedimus bei užduotis.
III. DEPARTAMENTO TEISĖS
8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
8.1. gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus uždaviniams spręsti iš Savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių;
8.2. turėti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.
IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį į pareigas skiria ir atleidžia
Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka.
10. Departamento direktoriaus funkcijos:
10.1. leisti įsakymus Departamento veiklos klausimais;
10.2. planuoti Departamento asignavimų poreikį ir paskirstymą pagal Strateginio veiklos
plano priemones, atsižvelgiant į Departamento uždavinius;
10.3. teikti Departamento veiklos ataskaitas teisės aktais nustatyta tvarka ir terminais;
10.4. vykdyti Šiaulių miesto Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėse
priskirtas finansų kontrolės funkcijas;
10.5. užtikrinti, kad Departamento veikloje būtų laikomasi teisės aktų;
10.4. rengti Departamento struktūrinių padalinių nuostatus ir tiesiogiai pavaldžių valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus;
10.6. atstovauti Administracijai valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose pagal
suteiktus įgaliojimus;
10.7. pristatyti Savivaldybės tarybai sprendimų, susijusių su Departamento veikla, projektus.
11. Departamento darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais plėtros planais ir kitais
strateginio planavimo dokumentais.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

