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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮGYVENDINAMO
PROJEKTO „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“
(toliau – Projektas) finansininko pareigybė (profesijos kodas 241103) priskiriama specialistų
grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6.
4. Projekto finansininko pareigybė reikalinga tvarkyti atskirą Projekto buhalterinę apskaitą, teikti
finansines ataskaitas projektą Įgyvendinančiai institucijai, teikti mokestines ataskaitas bei atlikti
kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias finansines operacijas.
5. Projekto finansininkas pavaldus Apskaitos skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo
administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų apskaitos) arba ekonomikos studijų
krypčių išsilavinimą.
7. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne mažesnį kaip
aukštesnįjį arba specialųjį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir
rašyti.
10. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu,
elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
6.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Tvarko Kelmės rajono savivaldybės administracijos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, finansinę apskaitą, užtikrina apskaitos
dokumentų atitikimą buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams.
12. Atskiriant Projekto buhalterinę apskaitą nuo visos organizacijos apskaitos, tvarko projekto
išlaidas pagal programą, valstybės funkciją, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
13. Bendradarbiaujant su Projekto vadovu parengia mokėjimų prašymų teikimo grafiką.
14. Rengia mokėjimo prašymų finansinę dalį.
15. Bendradarbiauja ir bendrauja su projektą įgyvendinančios institucijos specialistais projekto
apskaitos klausimais, teikia Įgyvendinančiai institucijai projekto finansines ataskaitas.
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16. Registruoja visas ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus (buhalterines
pažymas, aktus ir kt.), įveda juos į apskaitos programą.
17. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais apskaito
Projekto medžiagas, ūkinį inventorių, ilgalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą, įveda jį į
apskaitos programą.
18. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tinkamai
tvarko Savivaldybės administracijos vykdomo Projekto gautinų ir mokėtinų sumų, finansavimo
sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų
pajamų, sąnaudų sąskaitų registrų apskaitą.
19. Tvarko Projekto apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu.
20. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir
vykdo einamąją kontrolę.
21. Sudaro Projekto mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus, finansines
ataskaitas (žemesnio lygio), mokesčių ataskaitas, teikia duomenis biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymui.
22. Fiksuoja visų Projekto sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją
knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
23. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų
korespondencijas.
24. Vykdo Savivaldybės administracijos įgyvendinamo Projekto savalaikius atsiskaitymus su prekių
ir paslaugų tiekėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko atsiskaitymų apskaitą su
atskaitingais asmenimis, sudaro ataskaitas.
25. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, jas registruoja, suvesdamas duomenis į apskaitos
kompiuterinę programą.
26. Pildo Projekto programų sąmatas pagal priemones, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę
klasifikaciją.
27. Pildo pagal pateiktus dokumentus paraiškas gauti lėšų.
28. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
29. Teikia duomenis (tvarkomų lėšų) apie reikalingus programų sąmatų patikslinimus.
30. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos
dokumentų informaciją.
31. Tinkamai saugo Projekto vykdymo buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas
paruošia archyvui.
32. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos įgyvendinamu projektu susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
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