Spec reikalavimai ir funkcijos A. JURSĖNIENE
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, sugebėti analizuoti ir apibendrinti gaunamą
informaciją, rengti išvadas;
3.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programomis, dokumentų valdymo sistemomis,
apskaitos programomis.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo turto ir mažaverčio inventoriaus apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.2. skaičiuoja savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimą;
4.3. tvarko su valstybės ilgalaikio turto apskaita susijusių sąskaitų analitinę apskaitą ir kas
mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje;
4.4. veda investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaitą buhalterinės apskaitos
informacinėje sistemoje FINAS;
4.5. elektroniniu būdu teikia duomenis Valstybės turto informacinei paieškos sistemai
(VTIPS) apie savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą;
4.6. informacinėje rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimo sistemoje (RuATIS)
srautiniu būdu priskaičiuoja rinkliavą, duomenų failus išsiunčia pašto paslaugas teikiančiai įmonei;
4.7. tvarko vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą surenkamąją sąskaitą, integruoja į
rinkliavos informacinę sistemą RuATIS rinkliavos mokėtojų apmokėtas sumas, surinktas lėšas
perveda į rajono savivaldybės biudžeto einamąją sąskaitą;
4.8. parengia ir teikia Finansų skyriui ir Buhalterinės apskaitos skyriui apskaičiuotos vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą ketvirtines
pajamų ataskaitas;
4.9. perkelia į buhalterinės apskaitos informacinę sistemą FINAS vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą suvestinius duomenis;
4.10. vykdo surinktų mokesčių apskaitos procedūras, analizuoja rinkliavos surinkimą į
savivaldybės biudžetą, surinkimo nevykdymo priežastis;
4.11. nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia
atsakymus;
4.12. rengia vietinės rinkliavos tvarkų keitimo projektus;
4.13. tvarko skyriaus dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda savivaldybės archyvui;
4.14. kuruoja savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės aplinkos ir investicijų
programą, rengia ataskaitas;
4.15. vykdo kitus, su tiesioginėmis vyriausiojo specialisto pareigomis susijusius, Mokesčių
ir turto skyriaus vedėjo nurodymus;
4.16. nuolat tikrina vardinę elektroninio pašto dėžutę (vardas.pavarde@svencionys.lt);
4.17. darbo funkcijoms atlikti turi prieigą prie šių informacinių sistemų ir išorinių
informacinių portalų:
4.17.1. Dokumentų valdymo sistema DVS Kontora (vartotojo teisės);
4.17.2. Rinkliavos už atliekų tvarkymą informacinė sistema RuATIS (vartotojo teisės);

4.17.3. Buhalterinės apskaitos programa FINAS (vartotojo teisės);
4.17.4. Nekilnojamojo turto registras (vartotojo teisės);
4.17.5. Gyventojų registras (vartotojo teisės);
4.17.6. Valstybės turto informacinės paieškos sistema VTIPS (vartotojo teisės);
4.18. užtikrina su darbu susijusių duomenų konfidencialumą pareigybės aprašyme nurodytų
funkcijų vykdymo tikslams;
4.19. vykdo rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir pavedimus,
administracijos direktoriaus įsakymus, Mokesčių ir turto skyriaus vedėjo nurodymus.
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