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FINANSU SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
Finansq skyiaus vedejas yra karjeros valstybes tamautojas
2. Pareigybes lygis - A
16
3. Pareigybes kategorija
1.

-

II. PASKIRTIS
4. Finansq skyriaus vedejo pareigybe reikalinga igwendinti Finansq sklriaus (toliau sklTius)
tikslus ir uZdavinius (uZtikrinti galiojandiq istatymq ir kiq teises aktq reikalavimq rykdym4
tamybos veikloje).

III. VEIKLOS SRITYS
5. Pareigybes funkcijos bendrojoje veiklos srityje - skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje - tvarky'ti tamybos buhalterinE apskait4
uZtikrinti frnansiniq ir iikiniq operacijq teisetum4

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
7. Valstybes tamautojas, einantis

Sias pareigas,

turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. Tweti aukiqji universitetin! socialiniq mokslq studijq srities vadybos

ir

verslo

administravimo krypties buhalterini iSsilavinim4.
7.2. Tureti 3 metq buhalterinio ir administracinio darbo patirti biudZetineje istaigoje (privalumas
aplinkosaugos srityj e).
73. Zinoti biudZetiniq [staigq finansavimo, buhalterines, finansines apskaitos, biudZeto sudarymo
ir rykdymo, biudZetiniq asignavimq naudojimo, specialiq progamq sudaryT no, Europos S4iungos
finansines paramos programq ir fondq administravimo klausimus.
7.4. Biiti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4 vie5qji administravimq
darbo santykiq reguliavim4 biudZetiniq istaigq finansing ir fiking veiklq buhalterines apskaitos
tvarkym4..
7.5. Moketi dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook,
Intemet Explorer, STEKAS-AIga, Valstybes biudZeto, apskaitos ir mokejimq sistemos (VBAMS)
Navision Financials programa, FVAIS.
7.6. Gebdti valdJti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti i3vadas.
7.7. SklandZiai destlti mintis ra5tu ir ZodZiu.
7.8. Moketi vien4 uZsienio (anglq, vokiediq pranclzq arba rusq) kalbE pradedandiojo vartotojo
lygmens A1 lygiu.
7.9. Gebeti pateikti finansines ataskaitas programoje VSAKIS.

V, SIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBIIS TARNAUTOJAS VYKDO SIAS
FUNKCIJAS

8. Ufiikrina, kad skyriaus

darbuotoj

ai

vykdytq

jq

pareigybes apraSymuose nurodl4us

reikalavimus.
SprendZia jo kompetencijai priklausandius valstybes tarnybos klausimus'
10. Vadovauja Finansq skyriaus darbui.
pagal skyriaus kompeiencij4 rengia ir derina lokaliniq teises aktq ir kitq dokumentq projektus,
1 1.
. juos vizuoja, teikia iSvadas ir pasillymus.
12. Planuoj a iarnybos finansing veikl4 Kontroliuoja finansiniq ir lkiniq operacijq Europos
s4jungts paramos, valstybes lesq panaudojim6 siekiant uztikrinti lesq panaudojimo

9.

teisetumA.

Tvarko tarnybos materialiniq vertybiq ir piniginiq l6Sq apskait4 siekiant uZtikrinti maksimalq
informacij os detalum4.
patamq ir
14. Tvarko tarnybos faktiniq islaidq apskaitq pagal vykdomas programas ir biudZeto
iSlaidq funkcinE ir ekonoming klasifikacij4
tvarka
15. Rengia tarnybos biudZetiniq ir kitq leiq panaudojimo finansines ataskaitas ir nustatyta
teikia jas Aplinkos ministerijai.
laiku, laiku
16. UZtikrina buhalteriniq iraSrl teisingum4 bei buhalteriniq duomenq [registravimq
pateikia reikalingas ataskaitas.
'UZtikina,
kad bUtq taikomos tobulesnes buhalterines apskaitos formos ir metodai.
t7.
(drausminiq) nuobaudq
18. Teikia pasiiilymus del skyriaus darbuotojq skatinimo ar tarnybinirl
skyrimo.
ir funkcijq
ts. reitia pasifllymus del skyriaus organizacines struktfiros, tikslq igyvendinimo
rykdymo.
seminaruose bei kituose
20. Kelia kvalifikacij4 savarankiSkai ir dalyvaudamas konferencijose,
13.

renginiuose.

tarnybos tikslq
21. Atlieka kitas funkcij as ar pavedimus, siekiant Valstybines miskq

ir uZdaviniq

igyvendinimo.

VI, SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
pavaldus tarnybos direktoriui'
22. Sias pareigas einantis Finansq skyriaus vedejas tiesiogiai

