SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turėti ekonomisto arba buhalterio profesinę kvalifikaciją;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
reguliavimą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer ir buhalterinės apskaitos programos);
- būti sąžiningas ir pareigingas, gebėti bendrauti;
- sugebėti atstovauti Finansų ir apskaitos skyriui savivaldybės institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja įgyvendinant Druskininkų savivaldybės plėtros strateginį planą;
- rengia Savivaldybės administracijos biudžeto projektą, parengia, pagrindžia ir laiku
pateikia reikiamus duomenis Savivaldybės administracijos asignavimų poreikiui, atitinkamai
bendradarbiaudamas su savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtais programų
koordinatoriais;
- tvarko Savivaldybės administracijos personalo darbo užmokesčio apskaitą;
- tvarko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo darbo užmokesčio
apskaitą;
- tvarko savivaldybės tarybos narių, savivaldybės institucijų ir Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens sąskaitas
apie priskaičiuotą darbo užmokestį;
- tvarko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, asmens sąskaitas apie priskaičiuotą darbo užmokestį;
- tvarko mero fondo ir savivaldybės tarybos narių išmokų apskaitą;
- priskaičiuoja darbo užmokesčio kompensacijas savivaldybės tarybos nariams;
- užtikrina savivaldybės tarybos narių išmokų savalaikį išmokėjimą;
- užtikrina savivaldybės seniūnaičių išmokų savalaikį išmokėjimą;
- rengia pažymas apie asmenų, nurodytų šio pareigybės aprašymo 4 punkto
4.6 – 4.11 papunkčiuose, darbo užmokestį ir kitas išmokėtas išmokas;
- tvarko priskirtų tvarkyti tikslinių ar kitų lėšų apskaitą;
- vykdo Savivaldybės administracijos einamosios finansų kontrolės funkcijas;
- koordinuoja Finansų valdymo ir apskaitos sistemos, strateginio planavimo,
žmogiškųjų išteklių bei dokumentų valdymo informacinės sistemos savivaldybės biudžeto
planavimo modulio tobulinimo bei priežiūros procesus, teikia pasiūlymus sistemos aptarnavimo
specialistams, užtikrinant modulio proceso užbaigtumą pagal savivaldybės poreikius;
- laiku pateikia duomenis, reikalingus sudaryti metines finansines ataskaitas bei
konsoliduotąsias finansines ataskaitas;
- rengia ir teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo
fondo valdybai bei pagal poreikį statistines ir kitas reikiamas ataskaitas;
- rengia savo vykdomų funkcijų srities finansinės atskaitomybės dokumentus,
užtikrina jos pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
- tinkamai saugo buhalterinius ir kitus Finansų ir apskaitos skyriaus dokumentus, pagal
reikalavimus įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda į savivaldybės archyvą;

- teikia pasiūlymus Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui ir Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotojui buhalterinės apskaitos tobulinimo ir kitais klausimais;
- nuolat teikia Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojui aktualią informaciją,
skelbtiną savivaldybės interneto tinklalapyje;
- tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;
- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
_________________________

