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FUNKCIJOS
Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu
susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės,
einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus
koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir
teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu
susijusių dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus
koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus
koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su
buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Planuoja departamento lėšų poreikį ir sudaro metinius departamento biudžeto sąmatų projektus..
Dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją vizuoja departamento parengtų sutarčių, susijusių su
prekių, paslaugų ir darbų pirkimu, turto valdymu, projektus.
Priima departamentui per informacinę sistemą „e,sąskaita“ pateiktas teisingai išrašytas sąskaitas
faktūras, arba atmeta įrašydamas atmetimo priežastis.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- darbo patirties sritis – finansų valdymo srities patirtis;
- darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
 Atitikimas kitiems reikalavimams:
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

