
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

FUNKCIJOS 

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

2. Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės 

atlikimą. 

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais. 

4. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu 

susijusių dokumentų rengimą. 

5. 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. 

6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su 

buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą. 

7. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu 

susijusios informacijos apdorojimą. 

8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios 

informacijos apdorojimą. 

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba 

prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) 

kontrolės rengimą. 

10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės 

veiklų atlikimą. 

11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų 

vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, 

rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

13. Bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru teisės aktų nustatyta tvarka dėl 

Agentūros išlaidų apmokėjimo bei ataskaitų formavimo ir pateikimo.. 

14. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru įgyvendina Agentūros apskaitoje 

esančio turto apskaitą.. 

15. Parengia ir teikia Agentūros direktoriui lėšų naudojimo ataskaitas ir prognozes (mėnesio, ketvirčio 

ir metų) pagal Agentūros administruojamas priemones.. 

16. Parengia ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai finansų planavimo 

dokumentus, finansines ataskaitas bei raštus, susijusius su lėšų perskirstymu.. 

17. Pildo viešųjų pirkimų žurnalą ir pirkimų žurnalo formas.. 

18. Atlieka CVP IS sistemoje būtinų viešinti viešųjų pirkimo sutarčių stebėseną.. 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam 

lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.2. studijų kryptis – ekonomika; 

1.3. studijų kryptis – finansai (arba); 

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba); 

arba: 

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam 

lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.6. darbo patirties sritis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse; 

1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai. 

 


