
     PATVIRTINTA 

     Viešosios įstaigos  

     Šiaulių centro poliklinikos 

     Direktoriaus  

     2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 15 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS  

VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 1. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos (toliau – Poliklinika) vyriausias finansininkas 

yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGYBĖS PASKIRTIS 

 

 2. Vyriausiojo finansininko pareigybė reikalinga Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – 

Skyrius) darbui koordinuoti, organizuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Poliklinikos 

materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad apskaitos duomenys ir finansinė atskaitomybė būtų teisingi 

ir laiku pateikti.  

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

 3.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar jam prilygintą finansų srities bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį ir magistro laipsnį (studijų programa – ekonomikos / finansų sritis ar viešasis 

valdymas); 

 3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešajame sektoriuje ekonomikos ar finansų 

valdymo bei su tuo susijusioje vadovavimo patirties skyriui bei apskaitos darbui srityje (Finansų 

valdymas apima finansinių rodiklių skaičiavimą, finansinių investicijų valdymą, biudžeto 

sudarymą, finansų planavimą, finansinių išteklių prognozavimą ir kontrolę, finansinių ataskaitų 

rengimą ir analizę, pinigų srautų bei nuosavo ir skolinto kapitalo valdymą, finansų plėtros 

strategijos formavimą ir kitus finansinius sprendimus); 

 3.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS) ir viešojo sektoriaus ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS); 

 3.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, 

finansinę ir buhalterinę apskaitą, viešą administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo ir 

apskaitos taisykles; 

 3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, susijusias su Poliklinikos veiklos planavimu, apskaita ir 

analize; 

 3.6. nepriekaištingai mokėti lietuvių kalbą; 

 3.7. mokėti naudotis šiuolaikine technika ir ryšio priemonėmis (MS Word, MS Excel, MS 

Outlook, Internet Explorer ir kt.); 

 3.8. mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema - programa „Rivilė 

GAMA“. 



 2 

IV SKYRIUS 

VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGOS 

 

 4. Vyriausiasis finansininkas vykdo šias darbo funkcijas: 

 4.1. vadovauja Finansų ir apskaitos skyriui, siekiant užtikrinti efektyvų jo darbą; 

 4.1.1. užtikrina finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta 

tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą; 

 4.1.2. pasirašo apskaitos dokumentus; 

 4.1.3. tinkamai ir teisingai tvarko buhalterinę apskaitą, nustatytu laiku teikia mėnesio, 

ketvirčio ir metų buhalterines ataskaitas reikalingoms valstybės ir kitoms institucijoms; 

 4.1.4. atsako už teisingą ir savalaikį finansinės atskaitomybės (ketvirčio, metų) paruošimą;  

 4.1.5. užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, materialinės vertybės bei 

pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, 

susijusios su lėšų judėjimu; 

 4.1.6. vykdo ir kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir 

darbus, derina tarpusavio atsiskaitymus su įstaigomis ir organizacijomis;  

 4.1.7. pildo informacinėje sistemoje VSAKIS duomenis, derina juos su kitais viešojo 

sektoriaus subjektais; 

 4.1.8. vykdo Poliklinikos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas; 

 4.1.9. sistemina ir analizuoja planinius ir ataskaitinius rodiklius, reikalingus Poliklinikos 

pajamų ir išlaidų, projektinių ir kitų lėšų apskaitai; 

 4.2. analizuoja sąnaudas, patirtas teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

 4.3. paskaičiuoja ir teikia tvirtinimui einamųjų metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir 

medikamentams normatyvus; 

 4.4. dalyvauja Poliklinikos renginiuose, konferencijose, ruošia pranešimus Poliklinikai 

aktualiais ekonominiais, finansiniais klausimais; 

 4.5. rengia įsakymus ir jų projektus, raštus, atsakymus ar išvadas įvairioms institucijoms ar 

pareiškėjams, susijusius su Skyriaus veikla; 

 4.6. turi teisę reikalauti iš Poliklinikos skyrių ir darbuotojų informacijos, dokumentų, 

reikalingų jo pareigoms vykdyti; 

 4.7. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kuriose paskirtas nariu, darbe, kad būtų įgyvendinti 

šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai; 

 4.8. savo kompetencijos ribose vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojos valdymui pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Poliklinikos uždaviniai; 

 4.9. pavaduoja Skyriaus buhalteres jų nebuvimo darbe laikotarpiu; 

 4.10. kontroliuoja, kaip laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo 

bei išdavimo taisyklių, kito turto, atsiskaitymų inventorizavimo taisyklių; 

 4.11. ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos; 

 4.12. aktyviai padeda rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir 

neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių 

operacijų pažeidimams. Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne 

pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piknaudžiavimą), apie tai praneša Poliklinikos direktoriui; 

 4.13. koordinuoja buhalterinių dokumentų įforminimą bylose pagal reikalavimus ir nustatyta 

tvarka jų perdavimą į archyvą; 

 4.14. teikia pasiūlymus dėl atliekamo darbo tobulinimo. 

 

V. SKYRIUS 

VYRIAUSIOJO FINANSININKO TEISĖS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

5. Vyriausiasis finansininkas yra tiesiogiai pavaldus Poliklinikos direktoriui ir direktoriaus 

pavaduotojui valdymui. 

6. Vyriausiasis finansininkas turi teisę: 

6.1. reikalauti iš pavaldžių darbuotojų, kad jie atsakingai vykdytų pareigas; 
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6.2. kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių bei materialinių vertybių naudojimo 

normos; 

6.3. pagal savo kompetenciją pranešti direktoriui apie visus, atliekant savo pareigas 

išaiškintus trūkumus ir siūlyti būdus, kaip juos šalinti; 

6.4. teikti pasiūlymus dėl naujų apskaitos metodų taikymo; 

6.5. nuolat tobulinti ir kelti kvalifikaciją. 

7. Vyriausiasis finansininkas atsako už: 

7.1. savo pareigų savalaikį ir teisingą vykdymą; 

7.2. teisingai tvarkomas ūkines ir finansines operacijas, laiku ir be klaidų tvarkomą 

buhalterinę apskaitą bei pateikiamą atskaitomybę; 

7.3. priimamus vykdyti ir įforminamus dokumentus, susijusius su operacijomis, kurios 

pažeidžia Poliklinikos veiklos funkcijas, taip pat lėšų bei materialinių vertybių priėmimo, 

saugojimo bei naudojimo tvarką; 

7.4. netikrintas arba pavėluotai, neatidžiai patikrintas atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų 

sąskaitų bankuose operacijas, atsiskaitymus su skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), 

valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetu; 

7.5. pildomų dokumentų saugojimą ir archyvavimą; 

7.6. materialinę žalą, padarytą Poliklinikai dėl savo kaltės ar neatsargumo pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

8. Vyriausiasis finansininkas atsako už jam pavestų užduočių, numatytų pareigybės 

aprašyme, tinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________ 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

___________________________ 

(parašas) 

___________________________ 

(vardas, pavardė) 

___________________________ 

(data) 


