*VILIJA*
DARZELIO _ MOKYKLOS
VYRIAUSIOJO FINANSININKO

PAREIGINIAI NUOSTATA, ,/b. 1
I.BENDROJI DALIS

1

.

Vyriausiasis finansininkas privalo:
1.1. organizuoti buhaltering-finansinQ apskait4

ir

kontroliuoti' kad racionaliai ir taupiai

iltekliai, uztikrinti, kad ataskaitiniai
butq naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai
pateikiama Vilniaus m' savivaldybes
duomenys h[tq teisingi ir atskaitomybe laiku
administracij os fi nansq departamentr"ri
1.2. Sugebeti laiku planuoti

;

ir efektyviai organizuoti savo veikl4;

saugos reikalavimus ir jq laikytis;
t.3. Zinoti saugos darbe, prieigaisrines ir civilines
ir ra5tvedybos taisykles ir
dirbti kompiuteriu, iimanyti dokumentq rengimo
1.4. Gebeti

jq lailqrtis;
1.5. Nuolat

kelti savo profesinq kvalifikaciiq;

l.6.TausotidarZelio-mokyklos,,Vilija"nuosavybp;
finanstl sistem4
1.7. Savo darbe vadovautis LR teises aktais, reglamentuojandiais
darto tvarkos taisyklemis ir Siais pareiginiais
darZelio_mokyklos ,,vilija.. nuostatais, vidaus
nuostatais.

2. Vyriausiojo finansininko issilavinimas

aukltasis universitetinis

arta

aukstasis

neuniversitstinis.

3.

Vyriausiqii. finansininkq pareigoms skiria

ir atleidiia darzelio-mokyklos

direktorius'

Darbuotoj as pavaldus direktoriui'

ji i5 jq, apskaitos
4. Skiriant darbuotojq vyriausiojo finansininko pareigoms ir atleidZiant
laikotarpio (menesio, ketvirdio,
reikalai, jeigu [manoma, perduodami ir perimami ataskaitinio
laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita'
metq) pabaigoje. Turi bUti uibaigta praejusio

5

iSkilus
pareigq perdavimas iforminamas aktu. Akto nuorasas siundiamas steigejui'

nesutarimams, vyriausiasis finansininkas perduoda
atstovui.

ir

perima reikalus dalyvaujant steigejo

6. Tamvbinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos [sakymais.

2. PAREIGOS IR TUNKCIJOS

7. Taip organizuoti buhaltering apskaitq kad btrtq vykdomi Sie

-

apskaitomos visos pinigines l65os, preikinOs

priemones
leSq

ir

reiklavimai:

materialines vertybes bei pagrindines

ir laiku buhalterines apskaitos dokumentr:ose fiksuojamos operacijos" susijusios su

cirkuliacija;

- tiksliai skaidiuojamos i$laidq

operacijos sqrnatq vykdymui, gamybos i5laidq, gatavos

produkcijos realizavimo, statybos, kapitalinio remonto, paslaugq

ir kitq darbq i5laidos, atlikti

ekonomiikai pagristi skaidiavimai (kalkuliacijos Siq operacijq tikslingumui patvirtinti ir
ataskaitoms pildyti);

- finansine apskaita tvarkoma pagal Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes
standartus (VSAFAS);

-teisingai priskaidiuotas

ir laiku pervestas fiziniq

asmenq pajamLl mokestis

ir kitos imokos i

biudZet4 isiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
-padedama valstybes kontroles ir [inansq kontroles istaigoms ificrminti medZiagq apie leiq ir

materialiniq vertybiq tr[kumq bei grobim4 laiku perduodami dokumentai teismo ir tardymo
organams;

- buhalterines apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius lralus bei pirminius dokumentus

ir nustalrtu laiku pateikiamos finansuojandiai lstaigai;

-

tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus iforminamos

nustaSrta tvarka perduodamos
8.

jq bylos ir

i darZelio-mokyklos archyv4'

Lailqrti paslaptyje tamybinq informacij4.

9. Privalo kontroliuoti
-kaip laikomasi nustatlre prekiniq ir materialiniq vertybiq priemimo ir iSdavimo taisykliq.
-kaip laikomasi piniginiq leSq, prekiniq ir materialiniq vertybiq, pagrindiniq priemoniq,
nebaigtq dartq, atsiskaitymq bei kito turto inventorizavimo taisykliq.
-ar teisingai naudojamos darto apmokejimui skirtos leSos. Ar tarnybiniai atlyginimai mokami

laikantis etatines bei finansines drausmes.

-ar mustatytu laiku ilie5komos skolos istaigai

ir

padengiami isiskolinirnai kreditoriams,

laikomasi mokej imq drausm6s.
-ar teisingai nura5omi trukumai, lsiskolinimai debitoriams ir

kiti nuostoliai.

10. Vvriausiasis finansininkas turi aktyviai padeti rengti priemones leiq saugumui uitikrinti,
materialiniq vertybiq
neteisetam piniginiq leiq, prekiniq
keli4 tmkumams

naudoj

ir

ir

uZkirsti

imui, fi nansiniq ir fikiniq istatymq paieidimams'

ne pagal
11. Atskleidgs neteisetus atsakin$t daftuotojq veiksmus (prirasym% leiq naudojimQ
paskirt!, kitus paZeidimus bei piknaudiiavim4), vyriausiasis finansininkas praneia apie tai

darZelio-mokyklos direktoriui, kad bfltq uZkirstas kelias neteisetiems veiksmams. Jeigu
imtis
informuotas vadovas nesiima reikiamq priemoniq, jrl pagal savo kompetencij4 turi
r,yri

au

siasis fi nansininkas.

12. Dokumentai, pagal kuriuos priimamos

ir

iSduodamos pinigines leSos

bei prekines ir

premrjq
[sakymai, potvarkiai apie darbuotojq tarnybiniq atlyginimq,
ir darbo uZmokesdio priedq nustatymo, materialiai atsakingq asmenq (direktoriaus pavaduotojo
[kio reikalams, sand€lininko) priemim4 [ darbq ir atleidimq i5 jo, materialines atsakomybes

materialines vertybds,

tai

sutartys, darbq bei paslaugq atlikimo sutartys, turi b0ti pasira5yti darZelio-mokyklos ',Vilija"

direktoriaus arba jo lgalioto asmens ir vizuoti vyriausiojo finansininko'
nepradeda jq
13. Vyriausiasis finansininkas, gavQs darielio-mokyklos direktoriaus nurodymus,

vykdyti,

jei

su tuo susijusios operacijos prieltarauja istatymams arba

jq

vykdymo iSlaidos

uZ
nenumatlrtos sqmatoje, ir apie tai informuoja direktoriq ra5tu.Tokiu atveju visa atsakomybe
netei setos operacij os atlikim4 atitenka [staigos vadovui'

14. Nesutarimus
Vilniaus

m"

tarp

vyriausiojo finansininko

darZelio-mok-vklos direktoriaus sprendZia

savivaldybds administracij os ugdymo departamento vadovas'

3.

15. Btrti

ir

darielio-mokyklos tarybos

ir

TIISES

komisijq nariu, dalyvauti direkciniuose susirinkimuose.

16 Gauti informacijq, susijusiq su finansine, buhalterine

ir [kine veikla i5 vadovq ir param4

i5

kitq institucijq.
17

. pagal galiojandius [statymus sistemingai tobulinti savo kvalifikacijq pasirenkant tinkamas

formas ir laik4.

1g. Apie pasteb6tus tr6kumus

ir

paZeidimus nedelsiant informuoti darZelio-mokyklos

direktoriq.

19. Ne[vykdZius arba paZeidus teisetus vyriausiojo finansininko nurodymus, susijusius su
pavestomis pareigomis, kaltiems asmenims darielio-mokyklos direktorius vyriausiojo
finansininko teikimu gali neskirti premijq arba jas sumaZinti, paskirti drausmines nuobaudas

LR [statymq nustalrta tvarka.
20. Informuoti direktoriq, kad butq imtasi priemoniq le5q naudojimo efektyvumui didinti, le5q

ir materialinitl iitekliq normavimui ir saugumui uZtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti.

L

21. Nepriimti vykdytr dokumentq, jei

jie ifornrinti paieidiiant darielio-mokyHos

nustatyt4

tvarkq.

4. VYRIAUSIOJO FINANSIMIYKO ATSAKOMYBE

Vyriausiasis finansininkas a8ako uI :
22 .

Tinkam4 apskaitos tvartymo kontrolq'

23 . Atsiskai$rrnq

kontrolg.

bus atliekamos
24. Iiankstinp finansrtr kontrolp, kurios metu nustatoma: ar ukines operacijos
ar okires operacijos
nevir5ijant patvirtinq semaq ir ar atitinka pawirtintus asignavimus;
dokumentai yra tinkamai parengti ir ar [kine operacija bus teiseta'

25. Neteisingai warkom4 finansing

*
+

-

buhaltering apskaitq nelaiku pateikiarnq arba Haiding4

buhalterinq aPskait4.

u

reikalavimq
26. Oking-finansinp veiklq reglamentrojandiq LR istatymq ir kiq bises aktu
laikym4si (ilskynrs tuos atvejus, kai apie pazeidimus informavo darZelio-mokyklos ,,Vilija"
direktoriq ra5nr).

istatymus ir polstatyminius aktus, tvarlrydamas
savalaiki
finansing-fuhalterinq apskait4 privalo garantroti buhalteriniq irasq teisingum4

27.Vyriausiasis finansininkas pagal

LR

atskaitomYb es Parengimq.

zg. Dra,sming nuobauda qniausiajam finansininkui skiria darielio-mokyHos
direktorius.

,rr-

*vilija"

