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NERINGOS SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO \ryRIAUSIOJO
FINA}iSININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. PAREIGYBT,S CTTANATTERISTIKA

Vyriausiasis finansininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti,

kuriam nustaqrhs pareigybes pavaldumas - specialistas, pareigybes lygis 42,
pareigybes kodas 241 l.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Vyriausiqii finansinink4 (oliau - Vyr. finansininkas) i darb4 priima ir i5 pareigq
atleidZia Neringos socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) direktorius.

2. Yyt. finansininku dirbti priimamas asmuo, turintis aukiqii neuniversitetini arba
jam prilygint4 vadybos ir verslo administravimo studijq krypties finansines
apskaitos i5silavinimq ir ne maZesnf kaip 3 metq finansininko buhalterio
(finansininko ekonomisto) darbo staZ4.

3. Vyr. frnansininkas dirbdamas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais,
Vyriausybes nutarimais, Finansq ministerijos isakymais, Lietuvos Respublikos
asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Neringos savivaldybes tarybos
sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus bei Centro direttoriaus

isakymais, darbo saugos ir sveikatos, gaisrines saugos instrukcijomis, Centro
nuostatais, darbo vidaus tvarkos taisyklemis ir Siais pareiginiais nuostatais.

4. Vyr. finansininkas privalo gebeti atsirinkti ir taikyti savo darbe lprastas taisykles
ir instrukcijas, dokumentq reikalavimus buhalterijos ir apskaitos srityje,
buhalterines apskaitos formas ir metodus istaigoje.

5. Vyr.finansininkas privalo moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo
veikl4 valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti infonnacijq ir rengti i5vadas.

6. Vyr. finansininkas dirba pagal sudaryt4 darbo grafikq.
7 . Yyr. finansininkas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

III. DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

L Organizuoja Centro tikines ir finansines veiklos finansing apskaitq ir kontroliuoja
ekonomiSkq materialiniq, darbo ir finansq resursq naudojimq.

9. Ruosia ir pateikia nustat)'ta warka ir terminais atitinkamoms institucijoms



finansines ir statistines ataskaitas.
10. Pagal finansines apskaitos istatymus formuoja apskaitos politikq atsiZvelgdamas i

centro veiklos struktiir4 ir ypatumus.
11. Kontroliuoja ar laiku inventorizuojamos pinigines leSos, trumpalaikis ir ilgalaikis

turtas, atsiskaitymai bei kitas turtas.
12. Vykdo racionali4 Centro finansing apskait4, naudojant Siuolaikines technines

priemones ir informacines technologijas, paZangias apskaitos ir kontroles formas
bei metodus.

13. UZtikrina" kad visa finansine informacija apie Centro veiklq jo materialing padeti,
pajamas ir i5laidas bfiq formuojama ir pateikiama laiku atitinkamoms
institucijoms.

14. Teisingai ir laiku apskaidiuoja darbuotojams darbo u1nokesti, rykdo jo
iSmokejim4.

15. Teisingai apskaidiuoja ir laiku perveda mokesdius i biudZet4 ir valsrybinio
socialinio draudimo fond4.

16. RuoSia Centro leSq poreikio s4maq projektus.
17. Apskaito visas i5 biudZeto gautas, specialiqiq programq, par.rmos ir kitas gautas

le5as pagal paWirtintas programas.
18. Rengia parai5kas biudZeto skyriui, kitoms organizacijoms del leSq pervedimo.
19. I5ra5o s4skaitas-faktiiras uZ paslaugas pagal sutartis.
20. Vykdo kitus Centro direktoriaus ipareigojimus ekonominiais bei apskaitos

klausimais.
21 . Apskaito materialines vertybes, ilgalaiki ir trumpalaiki turt4 skaidiuoja jo

nusidevejim4.
22. Tvarko atsiskaitymq su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir keditoriais

apskaitq.
23. Imasi priemoniq, kad i5vengq tr[kumq, neteisetq piniginiq le5q ir prekiq bei

materialiniq vertybiq i5laidq, finansq ir lkio istatymq paZeidimq.
24. Atlieka isankstinE finansq kontrolg, kurios metu nustato ar iikine operacija yra

teiseta, ar dokumentai susijg su flkines operacijos atlikimu yra tinkamai parengti,
arjai atlikti pakaks patvirtintq asignavimq.

25. Meq eigoje analizuoja i5laidas, jq pobiidi, kaupia informacij4 apie i5laidas s4maq
sudarymui.

26. UltikrinU kad finansiniai dokumentai biitq saugfis, taip pat nustatlrta tvarka
forminami ir atiduodami i archyv4.

27. Suteikia metoding pagalb4 Centro darbuotojams finansines apskaitos, kontroles,
atsiskaitymq ir ekonomines analizes klausimais.

28. PraneSa Centro direktoriui apie visus i5ai5kintus Centro finansines srities darbo
trtikumus, biitinai paai5kina jq atsiradimo prieZastis ir sifllo b[dus jiems Salinti.

29. Teikia informacij4 Centro intemetinei svetainei \\-l\av.ne n OSS Ir

IV. DARBUOTOJO TEISES

30. Veikti Centro finansines apskaitos skyriaus vardu, atstovauti jos interesams
bendradarbiaujant su kitais Centro darbuotojais ir kitomis organizacijomis Ukio,
finansq ir kitais klausimais.



3l . Btiti aprupintam darbo priemonemis.
32. Gauti reikiam4 informacij4 susijusi4 su Centro finansine veikla i5 Centro

darbuotojq.
33. Sprgsti savo kompetencijoje esandius klausimus.
34. Dalyvauti Centro renginiuose, susirinkimuose.
35. Tureti teisg i atostogas, darbo uZmokesti ir kitas teises akq nustatytas garantijas.
36. Kitos Lietuvos Respublikos istatymq numatytos teisas.

V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBE

37. Atsako uZ korekti5k4 gautq duomenq panaudojimq turimos informacijos
konfidencialumq savo darbo kokybg.

38. Atsako uZ darbuotojo etikos, Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises akq,
Centro nuostatq, darbo vidaus tvarkos taisykliq bei savo pareiginiq nuostatq
laikym4si.

39. UZ savo pareigq, numatytq Siuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamq rykdym4
ar nerykdym4 atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

40. UZ istatymq paZeidimus, padarytus vykdant savo veikl4, atsako pagal galiojandius
Lietuvos Respublikos administracini, baudZiamqii bei civilini kodeksus.

4l.UZ padaryt4 materialing ialq pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises
aktus.

42.Yyr. finansininko darbo vieta yra Neringos socialiniq paslaugrl centre, buveinds
adresas Taikos g. I l/2. Neringa.

Susipaiinau ir sutinku:
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