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VPS FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kupiškio  rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos finansininko (toliau – 

VPS finansininko) pareigybė reikalinga organizuoti buhalterinę apskaitą Kupiškio r. vietos veiklos 

grupėje ir prižiūrėti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami finansiniai ištekliai skirti Vietos 

veiklos strategijos (toliau – Strategija), įgyvendinimui bei užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys 

būtų teisingi, o atskaitomybė laiku pateikiama teisės aktais nustatytoms institucijoms, tvarkyti 

finansinę – buhalterinę apskaitą. 

2.  Finansininkas turi: 

2.1. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, organizacijos 

įstatais, valdybos nutarimais, pirmininko įsakymais ir kitais teisės aktais. 

2.2.  Išmanyti buhalterinių dokumentų įforminimo būdus ir tvarką. 

2.3.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

2.4.  Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 

2.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti 

kompiuterinio raštingumo pagrindus;  

2.6.  Būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti, kruopštus, sąžiningas, lojalus 

organizacijai. 

2.7. Finansininkas privalo laikytis nustatytų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir darbo  

reglamento.  

 

 

II. FINANSININKO PAREIGOS 

 

3. Finansininkas turi vykdyti  šias funkcijas: 

 3.1. Organizuoja finansinę ir buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad ataskaitiniai duomenys 

būtų teisingi ir savalaikiai pateikti finansų bei statistikos organams. 

 3.2. Nustatytais terminais veda tarpusavio atsiskaitymą su įmonėmis ir organizacijomis, 

imasi priemonių, kad nesusidarytų debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų. 

 3.3.  Užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimą. 

 3.4.  Konsultuoja pareiškėjus Vietos projektų įgyvendinimo klausimais. 

 3.5. Laikosi strategijos plano įgyvendinimo, rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir 

metodinę pagalbą Vietos projektų rengėjams ir vykdytojams finansiniais bei verslo plano rengimo 

klausimais. 

 3.6. Apskaito visas pinigines, materialines vertybes bei ilgalaikį turtą, laiku ir teisingai 

fiksuoja buhalterinės apskaitos operacijos. 

 3.7. Užtikrina, kad laiku būtų atsiskaitoma su visomis institucijomis. 

 3.8. Patikrina visus buhalterinius dokumentus ir sudaro metines, ketvirtines, mėnesines 

apyskaitas. 

 3.9. Užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų apskaičiuojamas ir išmokamas darbo užmokestis. 

 3.10. Pildo Kupiškio r. VVG ir vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymus. 



 3.11. Priima ataskaitas iš Vietos projektų vykdytojų. 

 3.12. Pildo Kupiškio r. VVG projektų ataskaitas. 

3.13. Parengia Vietos projektų vykdymo sutartis ir susitarimus dėl sutarčių pakeitimo. 

3.14. Tikrina vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymus ir atlieka jų administracinį 

vertinimą. 

3.15. Pildo darbo laiko grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 

3.16. Dalyvauja konsultacijose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose Strategijos 

įgyvendinimo klausimais. 

3.17. Vykdo  kitus VPS administravimo vadovo pavedimus. 

 

 

III. VPS FINANSININKO TEISĖS 

 

4. Finansininkas  turi teisę: 

4.1. Reikalauti iš tiesioginio vadovo tinkamų, saugių ir sveikų darbo ir poilsio sąlygų. 

4.2.  Gauti iš Vietos projektų rengėjų  visą reikalingą informaciją. 

4.3. Tikrinti ir kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų vedama materialinių vertybių apskaita, 

laiku ir teisingai apiforminami nurašymo dokumentai. 

4.4.  Prireikus informuoti organizacijos pirmininką, ir VPS administravimo vadovą, kad būtų 

imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, jų saugojimui užtikrinti, finansinei kontrolei 

stiprinti. 

4.5.  Kontroliuoti sutarčių vykdymą ir lėšų naudojimą. 

4.6.  Dalyvauti valdybos susirinkimuose. 

4.7.  Mokytis ir kelti kvalifikaciją. 

4.8. Atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

 

 

IV. VPS FINANSININKO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

  5.  Finansininkas  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas VPS administravimo vadovui ir atsako: 

 5.1. Už pareiginėje instrukcijoje numatytų pareigų atlikimą laiku ir kokybiškai. 

 5.2. Už teisingą buhalterinės apskaitos vedimą. 

 5.3. Už Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisinių aktų, reglamentuojančių ūkinę 

finansinę veiklą laikymąsi. 

 5.4. Už vidaus tvarkos taisyklių ir šioje instrukcijoje numatytų funkcijų laikymąsi. 

 6. Už pareigų nevykdymą ar nesąžiningą vykdymą finansininkas atsako pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

Susipažinau, sutinku ir  vykdysiu: 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė) 

(Parašas, data) 


