Nacionalinės
sporto agentūros
vadovo konkursas
Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir
reikalingus dokumentus turi pateikti ne vėliau
kaip iki 2022 m. gegužės 30 d. (imtinai)

Pretendento informacijos bukletas

Gerbiami pretendentai,
Džiaugiuosi, kad Jūs svarstote galimybę pretenduoti į Nacionalinės
sporto agentūros vadovus.
Ir sporto bendruomenė, ir mes, politikai, sutariame, jog šalies sportui
reikia pokyčių. Šių metų balandžio 27 d. įsteigta Nacionalinė sporto
agentūra – naujas etapas Lietuvos sporto valdyme.
Valstybės skiriamos lėšos sportui kasmet didėja, todėl labai svarbu
tinkamai jas administruoti, užtikrinti skaidrų, tikslingą jų
panaudojimą. Vasarą dirbti pradėsiančios Nacionalinės sporto
agentūros svarbiausias uždavinys – efektyviai valdant šiuos
resursus kurti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, sudaryti sąlygas
atsiskleisti talentingiems mūsų sportininkams, padėti jiems
pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei
iškovoti jose medalius.

Ieškome dinamiško lyderio, kuris suburtų ir įkvėptų komandą
įgyvendinti Nacionalinės sporto agentūrai keliamus tikslus ir
uždavinius. Kviečiame vadovo konkurse dalyvauti, jei Jūs nebijote
iššūkių, atsakomybės, norite prisidėti prie permainų Lietuvos sporte
ir nestokojate ambicijų tam.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

Nacionalinė sporto agentūra
Struktūra
Nauja biudžetinė įstaiga
NACIONALINĖ SPORTO AGENTŪRA
Nacionalinio lygmens įstaiga, vykdanti viešojo
administravimo funkcijas, 34 etatai
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SKYRIUS

FIZINIO AKTYVUMO SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ CENTRAS

AM sporto politikos įgyvendinimas,
apie 30 mln. € (įskaitant iš SRF
perkeltus 6 mln. €, 10 mln. €, iš loterijų
nuo 2023 m.)

Sporto rėmimo fondo projektai ((iš ŠMPF),
nacionalinės FA programos apie 15 mln. €
(iš kurių administravimui – apie 600 tūkst. €,
4 proc.)

Investicijos sporto infrastruktūros plėtrai ir
sporto bei sporto
medicinos įrangai įsigyti, apie 12 mln. €

Gero valdymo principų diegimas.
Pagalba sporto šakų federacijoms

Tikslai

Daugiau informacijos apie Nacionalinės agentūros veiklą galite rasti čia.
Buveinė: A. Goštauto g. 12, Vilnius.

Uždaviniai

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Buhalterijos, personalo, teisės,
ūkio klausimai

Nacionalinės sporto agentūros artimiausi darbai

2022-07-01

2022-07

2022-07

Veiklos pradžia

Darbuotojų
atranka

Pradeda administruoti
valstybės stipendijų,
premijų, rentų
skyrimą

2022-09

2023-01-01

Pradeda administruoti
Skelbia fizinio
aktyvumo aukšto meistriškumo sporto,
fizinio aktyvumo ir
projektų ir
sporto infrastruktūros
programų
lėšas (apie 60 mln. Eur)
konkursus

Kodėl verta pretenduoti?
✓ Būsite pirmasis Nacionalinės sporto agentūros vadovas, kursiantis ir
vystysiantis ją.
✓ Formuosite profesionalų komandą ir kartu su ja pradėsite naują Lietuvos sporto
valdymo etapą.
✓ Tobulėsite tarptautinėje aplinkoje, keliausite į aukšto meistriškumo sporto
renginius ir susitikimus kitose šalyse.

✓ Padėsite talentingiausiems Lietuvos sportininkams pasirengti svarbiausioms
tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
✓ 5 metų kadencija ir galimybė ją pratęsti dar 5 metams.
✓ Siūlomas konkurencingas atlyginimas, kurio rėžiai nuo 2 300 Eur, atskaičius
mokesčius.

Pagrindinės vadovo funkcijos
✓ Vadovauja įstaigai ir užtikrina sporto politikos įgyvendinimą.
✓ Rengia įstaigos veiklos planą.
✓ Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais
asmenimis.
✓ Užtikrina įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai
keliamiems reikalavimams.
✓ Užtikrina programų ir priemonių vykdymo ir įstaigai paskirtų valstybės biudžeto
asignavimų bei kitų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir
rezultatyvumą, keliamų tikslų pasiekimą, atsiskaito už įstaigai Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos paskirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą ir keliamų tikslų
pasiekimą.
✓ Kuria efektyvią įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, užtikrina jos veikimą
bei tobulinimą.
✓ Rengia ir teikia pasiūlymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai su įstaigos veikla
susijusiais klausimais.
✓ Koordinuoja įstaigos bendradarbiavimą su sporto organizacijomis, savivaldybių sporto
skyriais ir federacijomis.
Apie kitas funkcijas informacijos galite rasti čia.

Reikalavimai vadovui
Nepriekaištinga reputacija.
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis (magistro kvalifikacinis laipsnis arba
baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam
lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
Vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.
Užsienio kalba – anglų, kalbos mokėjimo lygis – B2.
Bendrosios kompetencijos: vertės visuomenei kūrimas, organizuotumas,
patikimumas ir atsakingumas, analizė ir pagrindimas, komunikacija.
Vadybinės ir lyderystės kompetencijos: strateginis požiūris, veiklos
valdymas, lyderystė.

Valstybės tarnybos departamento organizuojamo konkurso eiga

2022-05-16

Iki 2022-05-30 (imtinai)

Paskelbiamas
konkursas

Priimami
pretendentų
prašymai
dalyvauti
konkurse

Iki 2022-06-06

Iki 2022-06 pabaigos

Įvertinama pretendentų Pretendentų dalyvavimas
atitiktis nepriekaištingos
bendrųjų, vadybinių ir
reputacijos,
lyderystės kompetencijų
bendriesiems ir
kompleksiniame vertinime
specialiesiems
(per 15 darbo dienų nuo
reikalavimams*
pranešimo apie atitiktį
reikalavimams)

* Pateiktas prašymas gali būti grąžintas patikslinti per 5 darbo dienas.

2022-07 pradžia

Pretendentų vertinimas
komisijoje. Apie
pretendentų vertinimo
komisijoje datą, laiką,
vietą ir eigą bus pranešta
ne vėliau kaip 3 darbo
dienos iki vertinimo
komisijoje pradžios

Kaip pateikti prašymą dalyvauti konkurse
Prašymas dalyvauti konkurse – tai nustatytas dokumentų rinkinys, kurį reikia pateikti
per Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemą (VATIS)*.
Pretenduojant į Nacionalinės sporto agentūros vadovo pareigas, reikės pateikti šiuos
dokumentus:
✓ gyvenimo aprašymą (pildomas VATIS);
✓ diplomo kopiją, įrodančią atitikimą nustatytam išsilavinimo reikalavimui;
✓ vadovaujamo darbo patirtį įrodančią (-ius) dokumento (-ų) kopiją (-as)**;
✓ atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pildoma VATIS);
✓ asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (pildoma VATIS);
✓ jei turite – anglų kalbos mokėjimą B2 lygiu įrodančio dokumento kopiją***, jei
neturite – svarbu dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją
pateikti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios per VATIS arba turėti ją
komisijos vertinimo dieną su savimi. Daugiau informacijos apie užsienio kalbos
mokėjimo tikrinimą čia.
* Jei prašymą teiksite pirmą kartą, reikės susikurti vartotojo paskyrą.
** Išskyrus asmenis, apie kurių vadovaujamo darbo patirtį yra informacija Valstybės tarnautojų registre ir (ar)
Vidaus reikalų pareigūnų registre.
*** Užsienio kalbos mokėjimo lygio įskaitymo išimtis galite rasti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į
valstybės tarnautojo pareigas aprašo IV skyriuje.

Dokumentai dėl vadovaujamo darbo patirties
Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma*:

✓ patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims;
✓ patirtis vykdant asmenų vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims
pavadavimo funkcijas;
✓ patirtis vykdant funkcijas, kuriose reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti
asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas
nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio
vadovavimo funkcijas).
Kokie dokumentai įrodo vadovaujamo darbo patirtį?
Dokumentas turėtų pagrįsti vadovaujamo darbo funkcijų realaus vykdymo faktą ir tokių
funkcijų vykdymo laikotarpį. Tai galėtų būti šių dokumentų kopijos:
✓ darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei
darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos;
✓ darbdavio rašytinė informacija (pvz.: išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir
pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi) apie susitartos darbo funkcijos
turinį ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus;
✓ pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;
✓ kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamo darbo patirtį.
* Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika.

Dėkojame, kad domitės ir
pretenduojate į Nacionalinės
sporto agentūros vadovus

Jei Jums reikalinga papildoma informacija, turite
klausimų, maloniai prašomi susiekti su mumis:
Ramunė Stonė,
Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM
Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus vyriausioji
specialistė
Tel. (8 5) 271 8901
El. p. ramune.stone@vtd.lt

