
 

PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS  

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos 

krypties išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos biudžetinėje įstaigoje darbo patirtį; 

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo, ekonominius, finansinius ir kitus kompetencijai priskirtus 

klausimus; 

6.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles;  

6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis 

interneto naršykle. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7.1 tvarko ilgalaikio turto apskaitą (įsigytą turtą registruoja, kas mėnesį skaičiuoja nusidėvėjimą, 

susidėvėjusį nurašo ir utilizuoja); 

7.2. kontroliuoja, ar teisėtai, tikslingai ir efektyviai valdomas ir naudojamas perduotas valstybės turtas; 

7.3. organizuoja ir dalyvauja inventorizacijos komisijos darbe, atliekant metinę turto inventorizaciją;  

7.4. tikrina, ar teisingai sudaryti departamentui priskirto valstybės turto inventorizacijos aprašai; 

7.5. rengia buhalterinius dokumentus archyvui; 

7.6. vykdo einamąją finansų kontrolę; 

7.7. tikrina, ar teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansinės 

vertybės (UAB „Baldžio Šilas“ akcijos ir panauda perduotas turtas); 

7.8. užtikrina departamento reguliavimo sričiai priskirtų pavaldžių įmonių  ir įstaigų veiklos priežiūrą; 

7.9. tikrina apskaitos dokumentuose užfiksuotų apskaičiavimų teisingumą bei finansinės 

atskaitomybės pirminių dokumentų užpildymo teisingumą; 

8. Įgyvendinant Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą (toliau - programa), vykdo šias 

funkcijas: 

          8.1. renka savivaldybių informaciją apie prognozuojamą lėšų poreikį Būsto pritaikymo neįgaliesiems 

programai įgyvendinti; 

          8.2. rengia lėšų paskirstymo projektą pagal poreikį ir skirtas savivaldybėms lėšas Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems įgyvendinimui;  

8.3. renka, tikrina, derina ir registruoja: 

8.3.1. savivaldybių preliminarias paraiškas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems lėšų finansuoti 

skyrimo; 

8.3.2. po atliktų viešųjų pirkimų patikslintas paraiškas; 

8.3.3. rengia jų suvestines, rengia raštus savivaldybėms dėl lėšų skyrimo; 

8.4. konsultuoja pareiškėjus paraiškų pildymo klausimais; 

8.5. renka programos įgyvendinimo ataskaitas apie lėšų panaudojimą bei programos įgyvendinimo 

rezultatus, rengia ataskaitą Vyriausybei bei pateikia duomenis Statistikos departamentui prie LRV. 

9. Įgyvendinant Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarkos aprašą vykdo šias funkcijas: 

9.1. renka informaciją apie aukštųjų mokyklų prognozuojamą lėšų poreikį finansinei pagalbai 

neįgaliesiems aukštosiose mokyklose teikti ir sudaro lėšų paskirstymo projektą; 

9.2. kas ketvirtį renka ir tikrina aukštųjų mokyklų paraiškas finansinei pagalbai neįgaliesiems 

studentams aukštosiose mokyklose gauti; 

9.3. renka ir tikrina aukštųjų mokyklų ataskaitas už panaudotas lėšas; 

9.4. rengia paraiškų, ataskaitų bei informacijos apie prognozuojamą lėšų poreikį finansinei pagalbai 

neįgaliesiems studentams gauti pateikimo formas. 

 10. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos programas ir priemones, vykdo šias funkcijas: 

 10.1. pagal poreikį rengia valstybės iždui departamento mokėjimo paraiškas; 
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10.2.  pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, neįgaliųjų 

asociacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, rengia pastabas ir pasiūlymus; 

11. teikia metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams skyriaus kompetencijos 

klausimais ir nustatyta tvarka nustatyta tvarka atstovauja departamento komisijose, darbo grupėse, 

pasitarimuose ir kituose renginiuose savo kompetencijos klausimais; 

12. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus 

kompetencijos klausimais; 

13. vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

 
 


