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Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 turėti aukštąjį ekonominį arba buhalterinį išsilavinimą;
 būti išsamiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais,
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės rezervo administravimą ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą;

 gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti Skyriaus darbą bei priimti sprendimus;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų

rengimo taisykles;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Offise vartojimo

programomis);
 išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo

taisykles;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;
 žinoti specifines veiklos sritis:
 valstybės ekonominę politiką;
 įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų rengimo reikalavimus buhalterijos

ir apskaitos srityje;
 Centro darbo organizavimo ir valdymo pagrindus;
 ekonomines reikšmes, sutrumpinimus, pavadinimus, matų vienetus;
 buhalterinės ir finansų dokumentacijos, susijusios blankus ir jų užpildymo tvarką;
 buhalterinės apskaitos formas ir metodus;
 operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo

tvarką;
 darbo apmokėjimo tvarką ir dokumentaciją;
 medžiagų ir kitų materialinių vertybių apskaitos tvarką;
 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti

su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta direktoriaus
įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų, taip pat kitų

pavedimų ir įpareigojimų vykdymą;
 tvarko apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus

teisės aktus, bei Centro Apskaitos politiką;
 užtikrina, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės buhalterinės operacijos, kad jos

būtų įformintos pagal taisykles, laiku perduodami reikalingi apskaitai ir kontrolei
dokumentai;

 teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą –
apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, auditoriams, asignavimų
valdytojams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

 vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus –
kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

 rengia įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, direktoriui pasirašius, teikia
asignavimų valdytojui, jų nustatyta tvarka;

 vykdo kitus Centro direktoriaus nurodymus;



 atlieka mokėjimus, daro pavedimus į biudžetą, banką, valstybinę socialinio draudimo
fondą ir kt.;

 tikrina užpildytas apskaitos formas, atsiskaitymą su debitoriais ir kreditoriais;
 analizuoja įstaigos finansų veiklą ir pagal buhalterinės apskaitos duomenis nustato

ekonomijos šaltinius ir nuostolių priežastis;
 dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tikrina buhalterinių

įrašų teisingumą;
 inicijuoja pasitarimus įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
 nurodo Centro darbuotojams, dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti,

įforminimo ir pateikimo reikalavimus, kuriuos privalo vykdyti visi Centro darbuotojai;
 reikalauja iš Centro darbuotojų, kad pirminiai ataskaitiniai duomenys būtų pateikiami

laiku ir kokybiškai;
 reikalauja ir kontroliuoja, kad pirminiuose dokumentuose būtų visi juridiniai

atsiskaitymo rekvizitai;
 reikalauja iš Centro darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų,

reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrina
visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;

 kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja, kad
juose padarytos klaidos ar prirašymai būtų ištaisyti;

 įgyvendina naujas informacines technologijas Skyriaus darbe;
 įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus Skyriuje;
 vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir

kitus dokumentus;
 rengia ir teikia Centro direktoriui pasiūlymus, reikalauja iš Centro darbuotojų, kad būtų

užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas.


