SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS ATLIEKANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos reguliavimą, biudžeto planavimą, apskaitą, kontrolę;
savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklą,
prekybą, vietines rinkliavas, žemės nuomos mokestį, nekilnojamojo turto
mokestį;
 turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam
prilygintą išsilavinimą;
 turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansinio arba buhalterinio darbo patirtį;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos
politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti
informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo
taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo
rekomendacijas;
 mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis - MS Word, MS Excel, MS
Outlook, Internet Explorer;
 sugebėti atstovauti Finansų ir apskaitos skyriui Savivaldybės ir kitose
institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės finansų valdymo ir
Savivaldybės administracijos apskaitos politiką;
 laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei
savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus
viešojo administravimo srityje;
 vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės
administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos veiklos
reglamento, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių,
Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą finansų valdymo
srityje;
 padeda organizuoti Finansų ir apskaitos skyriaus darbą, kad būtų
įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatyti uždaviniai; laikomasi
programinio biudžeto formavimo principų, skyriaus veikloje taikomi
strateginio planavimo principai bei metodai;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės
mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų
projektus bei organizuoja skyriuje šių projektų rengimą;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos
vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą,
teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;

 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai
gauti; dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų
lėšų;
 dalyvauja koordinuojant savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinę veiklą,
organizuojant savivaldybės finansinių išteklių paskirstymą, valdymą bei jų
panaudojimą;
 koordinuoja ir užtikrina Druskininkų savivaldybės finansinių ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą
Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje
(VSAKIS);
 organizuoja ir kontroliuoja ateinančių metų savivaldybės biudžeto
projekto rengimą, padeda įvertinti paraiškų ekonominį pagrįstumą,
analizuoja parengtą biudžeto projektą;
 kontroliuoja, kaip vykdomas biudžetinių įstaigų finansavimas pagal
patvirtintą sąmatą;
 organizuoja informacijos rinkimą apie biudžeto lėšų panaudojimą,
įgyvendina naujus metodus, siekdamas racionalesnio lėšų naudojimo;
 organizuoja informacijos apie biudžetinės sąskaitos įplaukas bei išlaidas
teikimą savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės
administracijos direktoriui;
 organizuoja biudžeto pajamų vykdymo kontrolę ir analizuoja pateiktus
duomenis; įvertina biudžeto vykdymo rezultatus bei planinių rodiklių
pasikeitimus, dalyvauja palaikant ryšius su Valstybine mokesčių
inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba bei kitomis
valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;
 padeda rengti ir analizuoti trumpalaikius investicijų projektus; teikia
pasiūlymus dėl papildomų savivaldybės biudžeto lėšų bei išteklių
naudojimo;
 kontroliuoja, kaip rengiami vietinių rinkliavų rinkimo nuostatai bei
taisyklės ir informuoja savivaldybės tarybą apie vietinių rinkliavų rinkimą;
 dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės
biudžeto lėšų, steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
 teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita
įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms būtiniausius
gyventojų poreikius;
 analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl kreditų gavimo iš bankų tikslingumo;
 kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto lėšų naudojimą
biudžetinėse įstaigose;
 dalyvauja organizuojant licencijavimo tvarkų bei dokumentų, susijusių su
prekyba ar paslaugų teikimu viešosiose vietose, rengimą;
 koordinuoja leidimų (licencijų) dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais, tabako gaminiais ir prekybos viešosiose vietose rengimą ir
išdavimą;
 dalyvauja rengiant pasiūlymus sezoninės prekybos organizavimo
klausimais;
 koordinuoja ir kontroliuoja, kaip vykdoma nuomos mokesčio už
valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir
vietinių rinkliavų apskaita;
 koordinuoja ir kontroliuoja Finansų ir apskaitos skyriaus bylų
nomenklatūros tvarkymą ir bylų perdavimą į archyvą;
 dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo
grupių, komisijų veikloje;

 rengia informaciją gyventojų prašymams, paklausimams, įstaigų, įmonių
paraiškoms nagrinėti;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjui apie Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus vykdomų
funkcijų srityje;
 analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį
sprendžiant problemas savo vykdomų funkcijų srityje;
 koordinuoja informacijos, susijusios su Finansų ir apskaitos skyriaus
veikla, pateikimą į savivaldybės interneto svetainę;
 saugo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų
tvarkymo tikslai; saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti
skelbti viešai;
 tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik
tarnybos tikslais;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero,
savivaldybės
mero
pavaduotojo,
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo,
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 vykdo Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo funkcijas jo tarnybinių
komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais,
kai jis negali eiti pareigų.
 vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytas funkcijas.

