SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos reguliavimą; biudžeto planavimą, savivaldybės
kontroliuojamų įmonių, savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklą, prekybą,
vietines rinkliavas, žemės nuomos mokestį, nekilnojamojo turto mokestį;
 turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo
administravimo studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą, ekonomisto arba vadybininko profesinę kvalifikaciją;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos
politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, 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 kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer programomis;
 būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, aktyviam, iniciatyviam, gebėti
bendrauti;
 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 politiką,
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 ir
Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
 taiko skyriaus veikloje strateginio planavimo principus ir metodus;
 užtikrina Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos finansų
kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo Savivaldybės administracijos
išankstinę finansų kontrolę;
 organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus darbą, deleguoja (paskirsto)
funkcijas ir atsakomybę skyriaus valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei vykdo vyriausiojo
buhalterio funkcijas;

 kontroliuoja Finansų ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą, kad būtų:
 teisingai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijoms, bei kiti finansiniai ištekliai pagal
patvirtintas sąmatas;
 laiku ir tiksliai sudaromas Savivaldybės, Savivaldybės administracijos
biudžeto projektas;
 laiku ir kokybiškai parengiama biudžeto vykdymo ataskaita;
 laikomasi buhalterinės apskaitos taisyklių ir instrukcijų;
 plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų
diegimas bei buhalterinės apskaitos metodikos tobulinimas;
 analizuojamas savivaldybės, Savivaldybės administracijos finansinių
išteklių panaudojimas ir valdymas bei teikiami pasiūlymai dėl jų
panaudojimo gerinimo;
 kontroliuojama įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų,
finansinė veikla;
 analizuojamas kreditų gavimų iš bankų tikslingumas;
 teisingai tvarkoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei
valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita, laiku parengiamos
suvestinės statistinės ir kitos ataskaitos;
 apskaitoma Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu gauta
parama;
 tiksliai tvarkoma Savivaldybės administracijos veiklos rezultatų (lėšų
už teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų), nebiudžetinių fondų ir kitų
finansinių išteklių buhalterinė apskaita;
 teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai; laiku
atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio
draudimo fondo valdyba, Statistikos skyriais;
 laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos
buhalterinės apskaitos dokumentuose;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama
Savivaldybės, Savivaldybės administracijos finansinių išteklių, turto ir
atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;
 nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai
kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;
 laiku ir tiksliai pateikiama informacija savivaldybės tarybai,
savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui apie
savivaldybės biudžeto lėšų įplaukas ir išlaidas, vietinių rinkliavų
rinkimą;
 užtikrinamas prekybos viešosiose vietose savivaldybės teritorijoje
koordinavimas;
 organizuojamas licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais bei tabako gaminiais išdavimas;
 teisingai tvarkoma valstybinės žemės ir vidaus vandenų fondo vandens
telkinių nuomos mokesčių ir vietinių rinkliavų apskaita;
 tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti Finansų ir apskaitos skyriaus
dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka
perduodamos į savivaldybės archyvą;

 nustatytu laiku parengiama Savivaldybės administracijos mėnesinė,
ketvirtinė, metinė atskaitomybė ir kiti reikiami duomenys apie gautus
biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą;
 teisingai tvarkoma Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių
lėšų apskaita;
 užtikrinamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis
aptarnavimas;
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų
projektus;
 rengia pagal
kompetenciją Savivaldybės
ir Savivaldybės
administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja
parengtų sutarčių vykdymą, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymo
eigą;
 parenka buhalterinius suvestinius apskaitos registrus, organizuoja jų
tvarkymą;
 koordinuoja ir užtikrina Druskininkų savivaldybės finansinių ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą
Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje
(VSAKIS);
 užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų
ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus,
buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
 organizuoja Savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės
sudarymą;
 organizuoja Savivaldybės Privatizavimo fondo apskaitos tvarkymą;
 organizuoja specialiųjų programų apskaitos tvarkymą;
 rengia informaciją gyventojų prašymams, paklausimams, įstaigų,
įmonių paraiškoms nagrinėti;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų lėšomis; dalyvauja
priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje,
įgyvendinant šiuos projektus;
 teikia duomenis, informaciją rengiantiesiems sutartis, kitus
Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentus;
 teikia pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus
savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, auditoriams, mokesčių administratoriams,
valstybės institucijoms;
 teikia
informaciją
savivaldybės
administracijos
direktoriui,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos
Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų
pakeitimus, susijusius su Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijų
vykdymu;
 teikia
pasiūlymus
savivaldybės
administracijos
direktoriui,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui klausimais,
susijusiais su funkcijų vykdymu;

teikia informaciją raštu savivaldybės administracijos direktoriui
apie neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymus, lėšų naudojimą ne
pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir
kitą neteisėtą veiklą);

 kontroliuoja skyriaus bylų nomenklatūros tvarkymą ir bylų perdavimą į
archyvą;

analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį
sprendžiant problemas savo vykdomų funkcijų srityje;
 dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje;
 kontroliuoja, ar Finansų ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų
apsaugos reikalavimų;
 laiku vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero
potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero,
savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos
direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos
strateginiai tikslai;
 tausoja Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja jas tik tarnybos
tikslais;
 vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės
administracijos direktoriui.
___________________

