SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį
administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo
procesą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.2. mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
4.3. gebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
4.4. mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.6. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti išvadas;
4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, operatyviai jį atlikti;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
4.9. sugebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
4.10. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis - MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer ir VSAKIS sistema;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. naudodamas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę
sistemą (toliau – VSAKIS) rengia Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį finansų
ministro nustatytais terminais, teikia jį Finansų ministerijai ir Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybai, atlieka kitas konsolidavimo proceso procedūras;
5.2. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį;
5.3. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia metodinę pagalbą, rengia informacinius ir kitus
dokumentus viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rengimo ir duomenų suvedimo į
VSAKIS klausimais;
5.4. konsultuoja savivaldybės biudžetines įstaigas ir teikia metodinę pagalbą biudžeto
vykdymo, finansinių ataskaitų sudarymo ir buhalterinės apskaitos klausimais;
5.5. veda rajono savivaldybės iždo buhalterinės apskaitą, sudaro rajono savivaldybės iždo
finansinių ataskaitų rinkinius;
5.6. priima iš rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinius,
tikrina jų sudarymo korektiškumą;
5.7. rengia atitinkamo laikotarpio skolinių įsipareigojimų statistines ataskaitas;
5.8. rengia informaciją apie savivaldybės skolinimosi limitus ir jų laikymąsi;
5.9. vadovaudamasis finansų kontrolės taisyklėmis vykdo einamąją finansų kontrolę
biudžeto vykdymo ir gautų paskolų srityse;
5.10. rengia rajono savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo suvestines;
5.11. teikia skelbti rajono savivaldybės interneto tinklalapyje atitinkamo laikotarpio
savivaldybės iždo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą informaciją
apie Skyriaus veiklą;
5.12. įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų sprendimus viešojo
administravimo srityje;
5.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Švenčionių rajono strateginius plėtros planus,
administracijos ir Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas;
5.14. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus finansų ir biudžeto klausimais;

5.15. rengia savivaldybės biudžeto projektą;
5.16. rengia ir tikslina savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planus;
5.17. analizuoja savivaldybės biudžeto vykdymo eigą, teikia pasiūlymus dėl papildomų ir
nepanaudotų biudžeto lėšų panaudojimo;
5.18. veda patvirtintų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimų apskaitą, rengia su tuo
susijusius teisės aktų projektus;
5.19. tikrina ir analizuoja savivaldybės biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitas ir
prireikus rengia apibendrintas išvadas ir teikia pasiūlymus, rengia informaciją apie savivaldybės
biudžeto vykdymo eigą;
5.20. rengia mokėjimo pavedimus ir vykdo savivaldybės biudžeto ir kitų tikslinių lėšų kasos
operacijas per kredito įstaigas;
5.21. veda specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti ir kitų tikslinių lėšų gavimo ir finansavimo analitinę apskaitą;
5.22. formuoja ir tvarko skyriaus dokumentų bylas;
5.23. nagrinėja skyriaus korespondenciją, gyventojų prašymus, paklausimus, skundus,
įstaigų, įmonių paraiškas ir rengia pasiūlymus bei atsakymus į gaunamus raštus;
5.24. pavaduoja Skyriaus vedėją, kai šis negali eiti pareigų;
5.25. vykdo savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių reikalavimus;
5.26. vykdo LR Finansų ministerijos, rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero
potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, ir Skyriaus vedėjo
pavedimus biudžeto sudarymo, vykdymo, apskaitos ir kitais klausimais, susijusius su skyriaus
funkcijomis;
5.27. dalyvauja įgyvendinamų projektų grupių ir komisijų veikloje;
5.28. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijos
srityje;
5.29. savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, reikalingus įstaigos
strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei
kitiems teisės aktams.

