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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS 

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

3. Pagrindinė veiklos sritis: 

3.1. finansų valdymas. 

4. Papildoma veiklos sritis: 

4.1. dokumentų valdymas. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 

5.1. materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir buhalterinės apskaitos organizavimas. 

6. Papildomos veiklos srities specializacija: 

6.1. buhalterinių dokumentų valdymas ir kontrolė. 

 

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 

 

7. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją. 

8. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę. 

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

10. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo 

klausimais. 

11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas. 

12. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus. 

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo. 

14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas. 

15. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą. 

16. Planuoja ir rengia biudžeto projektus, rengia pažymas-pranešimus, sąmatas, visų 

programų projektų suvestinę, sudaro suvestines lenteles, tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų 

rinkinius ir kitus buhalterinius dokumentus. 

17. Padeda rengti priemones lėšų saugumo, teisėto piniginių lėšų ir materialinių vertybių 

naudojimo užtikrinimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams pašalinti. 



18. Analizuoja išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos duomenų atitikimą finansinės ataskaitos 

duomenims, analizuoja didžiosios knygos sąskaitų likučių suderinamumą su finansinės ataskaitos 

duomenimis, organizuoja ir vykdo iškilusių netikslumų pašalinimą. 

19. Pagal valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų apskaičiavimo metodikos 

reikalavimus, teikia lėšų poreikio skaičiavimus ministerijoms ir kitoms institucijoms. 

20. Kontroliuoja tiekėjų ir pirkėjų skolų analitinių duomenų atitikimą kreditorinio 

įsiskolinimo ataskaitos duomenims, imasi priemonių, kad laiku būtų išieškotos skolos. 

21. Tvarko socialinio būsto palūkanų ir kredito mokėjimo bankui per BETA agentūrą apskaitą, 

apskaičiuoja kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų nuosavybės įtakos rezultatus pagal jų 

pateiktų finansinių ataskaitų duomenis. 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

23.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

24. Atitikimas kitiems reikalavimams: 

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

 

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

 

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 2; 

25.2. organizuotumas – 2; 

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 2; 

25.4. analizė ir pagrindimas – 3; 

25.5. komunikacija – 2. 

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

26.1. informacijos valdymas – 2. 

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

27.1. finansų valdymas ir apskaita – 2; 

27.2. dokumentų valdymas – 2. 
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