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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VYRIAUSIOJO FINANSININKO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vyriausiojo finansininko (buhalterinės apskaitos tarnybos vadovo), darbuotojo 

dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų 

pavaduotojų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Vyriausiojo finansininko pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti 

buhalterinės apskaitos padalinio veiklą, racionalų darbo, materialinių ir finansinių išteklių 

naudojimą, biudžetinės bei finansinės atskaitomybės teisingumą ir savalaikį  pateikimą. 

4. Pareigybės pavaldumas - vyriausiasis finansininkas pavaldus direktoriui.   

 

II. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
 5. Vyriausiasis finansininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą, mokėti dirbti 

kolektyve bei organizuoti buhalterinę apskaitą, būti pareigingu, mokėti bendrauti. 

 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo 

sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atsaitomybės standartais (toliau-VSAFAS), kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ir biudžetinių ataskaitų teikimą ir 

darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išskaitų iš darbo užmokesčio naujovėmis.  

 5.3. gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS); 

 5.4. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu, apskaitos sistema 

NAVISION ir FVAIS (finansų valdymo apskaitos informacinė sistema), būti susipažinusiam su 

kompiuterizuota Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau-VBAMS), apskaitos 

duomenų suvedimu į VSAKIS sistemą.  

  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
 6. Vyriausiasis finansininkas  vykdo šias funkcijas: 

 6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų, buhalterinės apskaitos tarnybos nuostatais, vidaus 

tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 



 6.2. vadovauja buhalterinės apskaitos padaliniui, reikalui esant, organizuoja nesančių 

darbuotojų pakeitimus, rengia atostogų grafiką  buhalterinės apskaitos tarnybos darbuotojams; 

 6.3. rengia  pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus; 

 6.4. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus, taisykles, tvarkos aprašus ir pan.;  

 6.5. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja  pavaldžių darbuotojų funkcijų vykdymą; 

 6.6. laiku pateikia buhalterinės apskaitos padalinio metinius  darbo planus ir veiklos 

ataskaitas; 

 6.7. organizuoja buhalterinės apskaitos  darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, seminaruose ir kt.; 

 6.8. tvarko apskaitą pagal socialinės globos namų direktoriaus patvirtintą Apskaitos politiką 

ir visus papildomus Tvarkų aprašus; 

 6.9. nurodytais terminais sudaro metinę ir ketvirtines finansines ataskaitas, registruoja 

duomenis  VSAKIS sistemoje; 

 6.10. nurodytais terminais sudaro Valstybės biudžeto metinę ir ketvirtines ataskaitas; 

 6.11. nurodytais terminais sudaro reikiamas mėnesio Valstybės biudžeto vykdymo 

ataskaitas; 

 6.12. rengia Valstybės biudžeto, Kitų lėšų  projektus pagal finansavimo šaltinius; 

 6.13. rengia Valstybės biudžeto, Kitų lėšų sąmatas pagal finansavimo šaltinius; 

 6.14. rengia finansavimo pažymas savivaldybėms ir finansų ministerijai  apie biudžeto  

lėšas; 

 6.15. teikia paraiškas per VBAMS atsiskaitymui su tiekėjais; 

 6.16. vykdo tiekėjams mokėjimus per bankus; 

 6.17. pildo Finansų kontrolės būklės ataskaitą; 

 6.18. pildo statistinę formą KS-02; 

 6.19. apskaitos sistemoje registruoja  mokėjimus; 

 6.20. kontroliuoja ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka bei 

tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą, atlieka išankstinę finansų kontrolę; 

 6.21. paskirsto darbus buhalterinės apskaitos tarnybos darbuotojams ; 

 6.22. vizuoja ir pasirašo apskaitos dokumentus, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus 

dokumentus; 

 6.23. reikalauja iš atsakingų darbuotojų ir materialiai atsakingų darbuotojų, kad visi 

pirminiai dokumentai, reikalingi apskaitai tvarkyti, būtų laiku pateikiami buhalterijai; 

 6.24. pasirašydamas dokumentus, atsako už juose esančių duomenų teisėtumą; 

 6.25. tinkamai parenka buhalterinės apskaitos sistemą; 

 6.26. kontroliuoja, kad apskaitos darbuotojai teisingai registruotų duomenis; 



 6.27. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tarnybinės paslapties 

atskleidimą; 

 6.28. vykdo ir kitus globos namų direktoriaus pavedimus, susijusius su darbine veikla.  

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 

 7.   Vyriausiasis finansininkas yra atsakingas: 

            7.1.  už savo pareigų tinkamą vykdyma pagal šį pareigybės aprašymą; 

            7.2.  už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ir biudžeto ataskaitų formavimą 

ir savalaikį tinkamą parengimą; 

            7.3. už parengtų  finansinių, biudžeto bei kitų ataskaitų  savalaikį perdavimą nurodytoms 

institucijoms;     

            7.4. už  žinomus, įstaigos vardu padarytus veiksmus ar operacijas, pažeidžiančias Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, išskyrus tuos atvejus, 

kai jis atsisakė vykdyti vadovo nurodymus ir pastarąjį raštu informavo apie tokių veiksmų 

neteisėtumą; 

 7.5. už darbo vietoje esančias materialines vertybes.             
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