
VYRIAUSIOJO FINANSININKO
PAREIcyBES ApRASyvras i\R. 4

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I ' Savivaldybes imonès ,,Vilniaus miesto büstas" vyriausiasis finansininkas (toliau -
darbuotojas) yra Savivaldybes imonês ,,Vilniaus miesto büstas" (toliau - [mones) darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutarti.

2. Darbuotoj4 i darb4 priima ir atleidLia [mones direktorius. Darbuotojas yra tiesiogiai
pavaldus [mones direktoriui ir jo pavaduotojui.

3. Nesant darbuotojo (komandiruote, atostogos, liga ir t.t.), jo pareigas atlieka fmonès
direktoriaus paskirtas darbuotojas.

4. Reikalavimai darbuotojo kvalifikacijai:
4. 1. turèti auk5t4j i universiretini i5silavinim4;
4.2. ne maZesnç kaip 5 metq darbo patirtibuhalterinès apskaitos srityje;
4.3. büti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teisès aktais, reglamentuojanðiais buhalterinç apskaitq;
4.4. gerai i5manyti lmonês s4skaitq plan4 ir jr¿ korespondencij4;
4.5. moketi dirbti kompiuteriu Siomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,

apskaitos programomis;
4.6. i5manyti rastvedybos, dokumentq rengimo taisykliq reikaravimus.
5. Darbuotojas yra susipaZinçs ir veikia vadovaudamasis:
5.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais;
5.2. fmones lstatais;
5.3. Vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
5.4. Siuo pareigybes apra5ymu;
5.5. {mones savininko teises ir pareigas igyvendinanðios institucijos sprendimais;
5.6. [mones valdybos sprendimais;
5.7. fmones direktoriaus isakymais, direktoriaus pavaduotojo bei kitq fmones skyriq

vedej r¡ nurodymais/sprendimais/pavedimais;
5.8. kitais [mones vidaus teises akfais.
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il. DARBUOTOJO PAREIGOS

6. Darbuotojas atlieka Sias Zemiau nurodytas pareigas:
6.1. vykdo fmones direktoriaus, jo pavaduotojo, nurodymus ir uZduotis;

6.2. savo kompetencijos ribose kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq, taip pat |monês vidaus teises akfr¡, fmones apskaitos politikos ir
procedürq;
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6'3. atsako uZ duomenq teisingum4 ir savalaiki5kum4 valdymo ir apskaitos
informacinese sistemose;

6.4. tvirtina teikiamas fmones direktoriui, jo pavaduotojui, Vilniaus miesto savivaldybei
(toliau - Savivaldybei) bei kitoms suinteresuotoms imonèms, lstaigoms, institucijomi ir
organizacij oms ataskaitas ;

6.5. kontroliuoja atsiskaitymus uZ Savivaldybes gyvenamqq patalpq ir negyvenamqjq
patalpq, skirtq gyventojams naudotis kaip pagalbinemis patalpomis (toliau - Patalpomis) nuoma
ir kitas paslaugas, tikrina duomenq teisingum4 su fmones struktüriniais padaliniaisi

6.6. tikrina valdymo ir apskaitos informacinése sistemose ivestas pajamas uZ suteiktas
nuomos bei kitas paslaugas;

6.7. til<rina fmones piniginiq le5q apskait4 bei atsiskaitymus;

6.8. kontroliuoja sudengimus valdymo ir apskaitos informacinese sistemose;

6.9. organizuoja ir kontroliuoja nuomininkams priklausanðiq kompensacijr¡ uZ busto
nuom4, Sildym4 irlar karÉt1 vandeni taikym4;

6.10. vykdo pagal kreditavimo sutartis, sudarytas igyvendinant daugiabuðiq namq
atnaujinimo (modemizavimo) program4, kredito ir palükanq imokq nurasymo nuo [mones
s4skaitos administravim4 ir kontroliavim4, ataskaitq rengim4;

6.11. savo kompetencijos ribose analizuoja fmonês idiegtas valdymo ir apskaitos
informacines sistemas, teikia pasiülymus del jq tobulinimo, pastebetq klaidq bei tìukumq
pa5alinimo, apskaitos matmenq keitimo, naujq ataskaitq formavimo;

6.12. organizuoja [monès ilgalaikio turto, piniginiq le5q, atsargq ir kitq materialiniq
veúybiq inventorizacij 4;

6.13. bendradarbiauja su kitais [monês struktäriniais padaliniais, darbuotojais, pagal
savo kompetencij4 - su istaigomis, lmonemis ir institucijomis;

6.14. analizuoja fmonés frnansinç padeti, veiklos rezultatus;

6.15. organizuoja piniginiq srautq valdym4;

6.16. rengia ir diegia [moneje procedtiras,
analizës, ataskaitq rengim4, vykdym4 ir kontrolç;

6'17. atlieka fmones turto, nuosavybês ir isipareigojimq, pajamq ir s4naudr¿, darbo
uZmokesöio, mokesðiq apskait4;

6.18. rengia [mones finansinç atskaitomybç;

6.19. atlieka finansinius ekonominius
efektyvumus;

6.20. nagrineja nuomininkq ir kitq asmenq pasiulymus, skundus ir praSymus, rengia
atsaþmus, priima interesantus savo kompetencijos ribose priskirtais klausimais;

6.2I. bendradarbiauja, keiðiasi informacija su Savivaldybès administracijos ir fmones
struktäriniais padaliniais ;

6.22. nagrineja Savivaldybes administracijos ir jos padaliniq, kitq institucijq ra5tus,
paklausimus ir rengia atsakymus ijuos;

6.23. telkia fmonés direktoriui siülymus, pastabas ir i5vadas dèl priimamq aktq;

6.24. rengia atlikto darbo ataskaitas;

6.25. registruoja atliktus darbus [mones informacinese sistemose ir vidiniuose
registruose;

numatanðias finansq valdymo, apskaitos,

procesq vertinimus, skaiðiuoja veiklq
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6.26' dalyvauja kitq [monès strukturiniq padaliniq teises aktq rengime, kiek

tai susijç su vyriausiojo finansininko kompetencija;

6.27. pavaduoja kit4 padalinio darbuotojq ar atlieka tam tikras darbines kito darbuotojo
funkcijas, kai to darbuotojo nèra darbe (komandiruoteje, atostogq metu, ligos metu ir pan.);

6.28. vykdo kitas funkcijas, tiesiogiai susijusias su [mones buhalterine apskaita;

6.29. veda konsultacijas ir apmokymus [monès darbuotojams dêl naudojimosi valdymo
ir apskaitos informacinemis sistemomis;

6.30' konsultuoja {mones darbuotojus, siülo sprendimus nagrinejant probleminius
klausimus;

6.31. sprendZia kitq [mones strukturiniq padaliniq veikloje iskylanðius nuomos
mokesðio ir kitq mokêjimq apskaiðiavimo, apmokejimo ir kt. klausimus, ivertindamas jq svarb4,
siülo keisti ar priimti naujus [mones vidaus teises aktus;

6.32. atstovauja {mones interesams santykiuose su valstybes ir savivaldybes
institucijomis, visuomeninèmis organizacijomis, fiziniais irjuridiniais asmenimis;

6.33. rengia ra5tus nuomininkq atsiskaitymo klausimais irlar koordinuoja susiraSinejim4
su kitomis valstybes, savivaldybés, visuomeninemis institucijomis, fiziniais ir juridiniais
asmenimis;

6.34. teikia pasiülymus bei pastabas rengiant istatymq ir polstatyminiq teises aktq
projektus;

6.35. rengia arba dalyvauja rengiant fmonès
dokumentq projektus, atlieka kitq fmones strukturiniq
vidaus teises aktq, sutarðir¿ bei kitq dokumentq analizç;

6.36. dalyvauja fmones sudaromq komisijq, darbo grupiq veikloje, esant poreikiui
dalyvauja kituose [mones strukttiriniq padaliniq atstovr¿ organizuojamuose susirinkimuose,
kuomet svarstomi fmones finansiniai klausimai;

6.37. rengia ra5tq projektus bei tamybinius pranesimus dokumentq valdymo sistemoje
@vilys;

6.38. vykdo kitas teisês aktais ir fmonès vidaus teises aktais jo kompetencijai priskitas
funkcijas, taip pat [monés direktoriaus ra5ti5kus ir Zodinius nurodymus, susijusius su auk5ðiau
numat¡rtq funkcij q vykdymu.

7. Apie [mones vadovq isakymus, nurodymus, kitus {mones vidaus teises aktus
darbuotojas yra informuojamas elektroninio pa5to Zinutès pagalba, paskelbiant dokumentq
valdymo sistemoje @vilys, supaZindinant pasira5ytinai ar kitais bädais. Kiekvienas is
informavimo budq yra tinkamas ir laikoma, kad darbuotojas buvo tinkamai supaZindintas su
fmones vidaus teises aktais.

8. Darbuotojas, turintis kompiuterizuot4 darbo viet4, privalo tikrinti savo elektronin!
pa5t4, susipaZinti su dokumentq valdymo sistemoje @vilys teikiamais prane5imais bei teises
aktais.

III. DARBUOTOJO TEISBS TN ATSAKOMYBE

9. Darbuotojas, igyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi teisg:

9.1. gauti i5 [mones struktüriniq padalinir¿ bei atskirq fmones darbuotojq informacij4 ir
tinkamai iformint4 medLiagE, kuri reikalinga vykdyti auk5ðiau nurodytas funkcijas;

9,2. bendradarbiauti su kitais Imonês darbuotoiais:

vidaus teisès aktq, sutarðiq bei kitq
padaliniq vizavimui pateiktr¿ [monès
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9.3. teikti pasiulymus fînansq valdymo ir apskaitos tobulinimo klausimais;
9'4' naudotis visa [moneje esanðia dokumentacija ir literatür4 [monês transportu,

organizacine technika, informacinemis technologijomis bei telekomuiikacijomis, kitomis
{monès aptamaujanðir¿jq padaliniq teikiamomis orga-nìzacinemis paslaugomis;

9.5. reikalauti, kad bätq sudarytos tinkamós darbui s4lyg'os;
9.6. vykdyti kitus teisês aktais numat¡rtus veiksmus.
I 0. Darbuotojas privalo:
10.1. tinkamai.ir laiku vykdyti Siame pareigybès apra5yme bei fmonês vidaus teisês

aktuose numat¡rtas pareigas; kitas fmones direktòriari-i. ¡o pãvaàuotojo nurodytas pareigas bei
nustat¡rtas uZduotis;

saugos r svei
aktq reikalavimq;

- 10.3. dalyvauti [mones darbuotojq susirinkimuose, pasitarimuose bei posedZiuose,
fmonès vadovo sudarytq komisijq, darbo grupiq veikloje;

10.4' rengti fmones raStus pagal savo kompetencij4 ir atsakyti uZ parengtq ir vizuotq
dokumentq pagristum4 ir teisingum4;

10.5. bendraujant su interesantais, [mones darbuotojais ir kt., vykdant kitas pareigas ar
darbo uZduotis' savo veiksmais ir darbais formuoti ger4 {mones.¡vãizd¡, taip pat laikytis
visuotinai priimtq mandagumo ir etikos taisykliq, taip pat profesines etilos ."iiutuui¡¡¡r¿;

10.6. mandagiai bendrauti su interesantais, fmones darbuotojais ir kt., issiaiskinti jq
pageidavimus ir siekti kvalifikuotai ir operatyviai i5sprçsti kilusius klauÃimus;

10'7. vykdant darbines pareigas, bendradarbiauti su kitais [mones darbuotojais, pagal
savo- kompetencij4 padeti fmonès darbuotojams vykdyti pavestas funkcijas ir siekti bånãr,¿
rezultat4;

10.8. tausoti [mones nuosavybç, Iaikytis materialiniq vertybiq bei dokumentq saugojimo
reikalavimq;

10.9. uZtikrinti, kad [moneje tinkamai bütq saugomi dokumentai, pagal reikalavimus
iforminamosiq bylos ir [moneje nustat¡rta tvarka perduodamos i archyv4

1 l. Darbuotojas veikia vadovaudamasiJ sio pareigybes aprasymo 5 punkte nurodytais
teises aktais ir uZ jq nesilaikym4 atsako Lietuvos nespuUtitãs istatymq nustatyta tvarka.

10.2. laikytis israrymq ir kitq tei
ikatos, prie5gaisrinès saugos, darbo tvarkos taisykliq bei kitq fmonås vidaus teisés

ises_ aktq nustatytq reikalavimq; laikytis darbuotojq

Su pareigybès apra5ymu susipaZinau

ir isipareigoju vykdyti :

(para5as) (vardas, pavardê)


