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Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos

mokesčių administravimo įstatymais, kitais mokesčių sistemą reglamentuojančiais teisės aktais,
pagal savo kompetenciją būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių
sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, bei sugebėti jais vadovautis;

 turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį neuniversitetinį buhalterinį (baigę kolegijas)
išsilavinimą;

 žinoti buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką;
 išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus ir pagal savo kompetenciją

sugebėti rengti įsakymų, dokumentų (raštų) projektus;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programa), naudotis šiuolaikinio ryšio

priemonėmis bei technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją ir

rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, korektiško elgesio, gebėti bendrauti;
 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su

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

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 tvarko valstybės rezervo materialinių išteklių apskaitą informacinės sistemos programoje

”Caravella”;
 tvarko valstybės rezervo atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais ir kitais asmenimis apskaitą;
 tvarko valstybės rezervo materialinių išteklių pirkimų –pardavimų bei pajamų apskaitą;
 rengia mokėjimo nurodymus susijusius su valstybės rezervo materialiniais ištekliais;
 kaupia duomenis apie kreditinius įsiskolinimus susijusius su valstybės rezervo materialiniais

ištekliais, juos analizuoja ir kiekvieno ketvirčio pabaigoje teikia Skyriaus vedėjui (vyriausiajam
buhalteriui);

 dalyvauja valstybės rezervo materialinių išteklių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarko jų
apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;

 rengia ir tvarko atsiskaitymų su banku registrą 02 R „Rezervo lėšų bankas“;
 rengia ir tvarko atsiskaitymų registrą 06 R „Atsiskaitymas su rezervo atsargų debitoriais ir

kreditoriais“;
 rengia kiekvieną mėnesį finansinės atskaitomybės formą Nr. 6 R „Debetinio ir kreditinio

įsiskolinimo ataskaita“;
 tvarko specialiųjų programų lėšų įplaukų apskaitą;
 rengia mokėjimo nurodymus dėl specialiųjų lėšų pervedimo asignavimų valdytojams;
 rengia ir tvarko atsiskaitymų su banku registrą 02 S „Spec. lėšų bankas“;
 rengia ir tvarko atsiskaitymų registrą 06 S „Atsiskaitymas su spec. lėšų debitoriais ir

kreditoriais“;
 rengia kiekvieną mėnesį finansinės atskaitomybės formą Nr. 1 „Įmokų į biudžetą, skiriamų

specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita“;



 rengia ir tvarko registrą 08 „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis“;
 bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija;
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo laikinai nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
 savo kompetencijos ribose vykdo kitus darbus, kuriuos paveda Skyriaus vedėjas, o jam nesant

Skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 vadovaudamasis Finansų ministro įsakymu nustatyta atskaitomybės teikimo tvarka, sudaro

valstybės rezervo materialinių išteklių finansinę atskaitomybę ir teikia ją Skyriaus vedėjui;
 įgyvendina naujas informacines technologijas rezervo materialinių išteklių apskaitoje;
 įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus rezervo

materialinių išteklių apskaitoje.


