
Alytaus miesto paslaugų centras (biudžetinė įstaiga, kodas 304565434, Kaštonų g. 3, Alytus) 

skelbia konkursą laisvai Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo, dirbančio pagal 

darbo sutartį, 1,0 pareigybei užimti. 

Darbo sutartis – neterminuota. 

Darbo pradžia – 2023-05-01 

Pareigybės lygis – A2 

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo darbuotojo 

vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) intervale 10,5–10,9 bazinės algos dydžio (1953,0–

2027,40 Eur) 

Darbo pobūdis – padėti įstaigos vadovui organizuoti įstaigos veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti 

savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai (toliau – VSS) 

finansinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisingumą, vykdyti VSS paskesniąją finansų 

kontrolę. 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 

1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 

2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityje; 

3.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų veiklą, biudžeto formavimą ir vykdymą, 

finansinę apskaitą ir atskaitomybės, vidaus kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų 

teisinę apsaugą, darbo teisinius santykius ir informacijos teikimą; 

4.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą; 

5.mokėti sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus; 

6.mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis 

kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, 

informacinėmis sistemomis ir registrais; 

7.gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti; 

8.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles. 

Privalumas -  darbo patirtis viešojo sektoriaus subjektų finansų valdyme ir apskaitoje.  

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentų kopijas; 

4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas  

(darbo sutarčių, patvirtinančių profesinio darbo patirtį, kopijas); 

5. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes); 

6. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).; 

Dokumentų pateikimas: 

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų (iki kovo 9 d.) įskaitytinai nuo konkurso 

paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu 

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html   Skelbimo Nr.86242. 

 

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Snieguolė Kazlauskaitė, Alytaus miesto paslaugų centro 

administratorė sekretorė,  tel. 8 684 91 506,  el. p. info@ampc.lt 

Pretendento anketa  

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html
mailto:info@ampc.lt

