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Šiaulių miesto kultūros centro
„Laiptų galerija“ direktoriaus
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__________
ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių  miesto  kultūros  centro  „Laiptų  galerija“  ūkinės  finansinės  veiklos  koordinatorius  yra
kvalifikuotas  darbuotojas,  dirbantis  pagal  darbo  sutartį  ir  gaunantis  atlyginimą  iš  savivaldybės
biudžeto.

2. Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius savo darbe vadovaujasi  LR kultūros centrų įstatymu, LR
biudžetinių  įstaigų  įstatymu  ir  kitais  įstatymais  ir  poįstatyminiais  aktais,  norminiais  aktais,  LR
vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Šiaulių
miesto  kultūros  centro  „Laiptų  galerija“  vidaus  darbo  taisyklėmis,  direktoriaus  įsakymais,  darbų
saugos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

3. Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius perkeliamas ir atleidžiamas  iš pareigų, vadovaujantis LR
darbo kodekso nuostatomis.

4. Ūkinės  finansinės  veiklos  koordinatoriaus  tarnybinį  atlyginimą  nustato  bei  skiria  drausmines
nuobaudas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorius.

5. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant Šiaulių
miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbo organizavimo tvarką.

II  PAREIGYBĖ

6. Ūkinės finansinės veiklos koordinatoriaus pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –
515111.

7. Pareigybės lygis B.

8. Ūkinės finansinės veiklos koordinatoriaus paskirtis - Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“
funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti,  organizuoti,  planuoti,  derinti ir kontroliuoti įstaigos
administracinį – ūkinį, techninį darbą.

9. Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

10. Turėti specialųjį finansinį arba ekonominį išsilavinimą.
11. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Lietuvos 
Respublikos Kultūros centrų, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais 
ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį 
administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

12. Turėti dvejų metų darbo patirties įstaigos ūkio veiklos organizavime ir viešųjų pirkimų srityje.
13. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programinės įrangos paketu.
14. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 
15. Gebėti priimti sprendimus.
16. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
17. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.



18. Išmanyti raštvedybos taisykles.
19. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti 

pasiūlymus.
20. Turėti įgūdžių strateginio planavimo srityje.
21. Mokėti užsienio kalbą (anglų/rusų).
22. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais. 

IV  FUNKCIJOS

23. Ūkinės finansinės veiklos pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 23.1 bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybinėmis ir kitomis institucijomis, verslo sektoriumi

įvairiais įstaigos veiklos organizavimo klausimais;

 23.2 pagal poreikį organizuoja ir koordinuoja įstaigos rėmėjų paiešką;

 23.3 analizuoja administracinę, techninę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia direktoriui išvadas ir
siūlymus įstaigos ūkinės, techninės veiklos gerinimo klausimais;

 23.4 Pagal  Lietuvos  Respublikos  buhalterinės  apskaitos  įsakymą,  kitus  teisės  aktus,  formuoja
„Laiptų galerijos“ apskaitos politiką, atsižvelgiant į veiklos struktūrą ir ypatumus bei inicijuoja jos
tikslinimą, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus;

 23.5 kontroliuoja patvirtintų išlaidų sąmatų vykdymą, laiku inicijuoja išlaidų straipsnių tikslinimus;

 23.6 planuoja ir kontroliuoja įstaigos finansinę – ūkinę veiklos dalį;

 23.7 užtikrina,  kad  įstaigoje  būtų  kuo  efektyviau  naudojami  visi  energetiniai  bei  materialiniai
ištekliai, veda jų apskaitą, kontroliuoja naudojimą;

 23.8 vykdo sąskaitų - faktūrų kontrolę vadovo nurodytam lėšų šaltiniui (straipsnio kodas ir pan.) ir
pagal vadovo nurodymą, vykdo prekių nurašymą arba užpajamavimą;

 23.9 užrikrina kasos knygos pildymą, kasos pajamų ir išlaidų pagrindu, tikrina pinigų likutį su kasos
knygoje užregistruotu likučiu;

 23.10 išduoda  kasininkui  įstaigos  pasigamintus  bilietus,  sutikrina  pateiktas  bilietų  panaudojimo
ataskaitas, užtikrina įrašų teisingumą, pildo bilietų apskaitos knygą;

 23.11 registruoja ir sutikrina darbuotojų pateiktas avansines apyskaitas;

 23.12 inicijuoja  ir  dalyvauja  numeruotų  blankų,  kasos  grynųjų  pinigų  inventorizacijose,  tinkamai
įformina inventorizacijos aprašais ir teikia tvirtinti įstaigos vadovui;

 23.13 įgaliojus  direktoriui,  atstovauja  įstaigą  valstybės  ir  savivaldybės  institucijose,  įstaigose  ir
organizacijose;

 23.14 kontroliuoja  ir  laiku  deklaruoja  Sodrai  pranešimus,  susijusius  su  darbuotojams  išduotais
nedarbingumo pažymėjimais, priimant ir atleidžiant darbuotojus;

 23.15 dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose. Kontroliuoja ūkinių prekių, medžiagų,
detalių ir kitų prekių, perduotų naudojimui, nurašymo aktų sudarymą bei pateikimą materialinių
vertybių nurašymo komisijai;

 23.16 kontroliuoja  savalaikį  tarpinių  ir  metinių  finansinių  ir  biudžeto  vykdymo ataskaitų  rinkinį,
darbo užmokesčio ataskaitų talpinimą „Laiptų galerijos“ internetinėje svetainėje;

 23.17 sutikrina įvykdytų projektų ataskaitų gautų iš Centralizuotos buhalterios atitikimą sudarytoms
projektų sąmatoms ir jų pateikimą atitinkamoms institucijoms;

 23.18 teikia pasiūlymus įstaigos administartoriui – referentui, rengiant įstaigos dokumentacijos planą;

 23.19 užtikrina ūkinių – finansinių dokumentų valdymą, perdavimą įstaigos archyvui;

 23.20 pagal kompetenciją rengia ir vykdo projektinę veiklą;

 23.21 žino  ir  vykdo saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos,  elektrosaugos reikalavimus,



įstaigos darbo taisykles, savo pareigybės aprašymą;

 23.22 informuoja  direktorių  apie  pastebėtą  sugadintą  inventorių,  vagystes,  pastebėtus  darbų  saugos,
priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių pažeidimus;

 23.23 vykdo  kitus  vienkartinius  įstaigos  direktoriaus  įpareigojimus,  nenumatytus  pareiginiuose
nuostatuose, tačiau susijusius su įstaigos veikla.

V   TEISĖS

24. Ūkinės – finansinės veiklos koordinatoriaus pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

 24.1 kelti savo kvalifikaciją;

 24.2 teikti informaciją apie įstaigos veiklą, tik gavus direktoriaus sutikimą;

 24.3 teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti, inicijuoti įvairių klausimų 
sprendimus;

 24.4 teikti pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl darbuotojų materialinio skatinimo ir administracinių 
nuobaudų;

 24.5 į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;

 24.6 gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

 24.7 gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui.

VI  ATSKAITOMYBĖ, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS,

 DARBO REZULTATŲ KONTROLĖ

25. Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui ir vykdo 
įsipareigojimus susijusius su įstaigos veikla.

26. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 26.1 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

 26.2 už tinkamą uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;

 26.3 už racionalų darbo laiko panaudojimą;

 26.4 už žalą dėl jo kaltės padarytą  įstaigai;

 26.5 už darbo drausmės pažeidimus;

 26.6 už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos 
viršijimą pagal LR įstatymus.

Susipažinau ir sutinku:

_____________________________           _____________           ______________________________
             (darbuotojo pareigos)                              (parašas)                                     (vardas pavardė)

______________________
                 (data)


