
PROGRAMŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS  

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

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

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio ir vadovaujamo darbo patirtį; 

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, kontrolės ar buhalterinės apskaitos srityse; 

6.4. išmanyti Strateginio planavimo metodiką, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolę ir vidaus audito 

įstatymą, audito veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 

6.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 

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

interneto naršykle. 

 

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Skyriaus vedėjas, būdamas atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdo 

šias funkcijas:  

7.1. Planuoja ir atsako už skyriaus veiklą ir pagal skyriaus nuostatus savarankiškai organizuoja 

skyriaus darbą, paskirsto tarnautojams pavedimus, nurodo įvykdymo terminus, kontroliuoja jų vykdymą; 

7.2. Rengia metinį veiklos planą ir kitus departamento veiklos planavimo dokumentus bei ataskaitas, 

užtikrina reikalingos jiems rengti informacijos surinkimą ir apibendrinimą; 

7.3. Organizuoja tarpinstitucinių programų ir priemonių planų įgyvendinimo stebėseną; 

7.4. Rengia ir teikia tarpinstitucinių programų ir kitų departamento vykdomų priemonių stebėsenos 

išvadas ir ataskaitas; 

7.5. Planuoja ir tvirtina neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonėms skirtų lėšų tikslinio 

panaudojimo kontrolės grafikus ir prireikus juos tikslina;  

7.6. Departamento nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo šių neįgaliųjų socialinės integracijos 

programos priemonių lėšų tikslinio panaudojimo kontrolę: 

7.6.1.Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas; 

7.6.2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas;  

7.6.3. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų 

įgyvendinimas; 

7.6.4. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų įgyvendinimas; 

7.6.5. Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 

įgyvendinimas; 

7.6.6. Profesinės reabilitacijos metodinių centrų veiklos rėmimas; 

7.6.7. Finansinės paramos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, teikimas; 

7.6.8. Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems;  

7.6.9. „IS „Infostatyba“ paskelbtų projektų tikrinimas ir dalyvavimas komisijų darbe priimant 

neįgaliesiems svarbius statinius; 

7.6.10. 20 proc. BSI dydžio išmokų mokėjimas neįgaliesiems, auginantiems vaikus. 

7.7. Rengia ir teikia departamento direktoriui vykdytų patikrinimų ataskaitas, o kasmet iki birželio 1 d. 

- metines kontrolės ataskaitas; 

7.8. Prižiūri ir vertina skyriaus tarnautojų atliekamos stebėsenos ir kontrolės kokybę; 

7.9. Užtikrina departamento reguliavimo sričiai priskirtų pavaldžių įmonių (UAB ‚Baldžio šilas“) ir 

įstaigų (VšĮ Valakupių reabilitacijos centras) veiklos kontrolę ir priežiūrą: 

7.9.1. Dalyvauja rengiant šių įstaigų metines veiklos užduotis, kitus planavimo dokumentus, veiklos 

įvykdymo vertinimo kriterijus (rodiklius) ir jų reikšmes; 

7.9.2. Analizuoja šių įstaigų veiklos ataskaitas, vykdo šių įstaigų nustatytų veiklų vertinimo kriterijų 

pasiekimo stebėseną; 

7.9.3. Analizuoja nepriklausomo audito ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl įstaigų veiklos tobulinimo.  

7.9.4. Dalyvauja sprendžiant kitus su šių įstaigų veiklos priežiūra susijusius klausimus. 

7.10. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus 

kompetencijos klausimais;  
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7.11. Atstovauja departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose stebėsenos ir 

kontrolės klausimais; 

7.12. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių 

asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus; 

7.13. Organizuoja suaugusių asmenų siuntimą į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

7.13. Vykdo departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

 

 


