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VISAGINO SVETIMO PAGALBOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) vyriausiojo buhalterio (toliau -
Buhalterio) pareigybes grupe yra specialistas.

2. Pareigybes lygis - A2,
3. Pareigybes paskirtis uZtikrinti finansiniq operacijq teisetum4, tinkam4 finansiniq

dokumentq iforminim4, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai bltq naudojami materialiniai ir
finansiniai i5tekliai, uZtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys butq teisingi ir atskaitomybe laiku
pateikiama finansuoj andiai istaigai.

4. Buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNK.q,LAVIMAI SIaS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. tureti auk5tqiiuniversitetini i5silavinim4 ar auk5tqiineuniversitetini i5silavinim4 finansq

ar ekonomikos srityje;
5.2. moketi dirbti buhalterinemis kompiuterinemis programomis;
5.3. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus,

kitus teises aktus, reglamentuojandius vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas, savo darbe
vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teises aktais, Tarnybos direktoriaus isakymais ir jais
patvirtintais kitais vidaus tvarkos dokumentais ir Siuo pareigybes apra5ymu. Gebeti praktiniame
darbe taikyti buhaltering apskait4 reglamentuojandius teises aktus, vie5ojo sektoriaus apskaitos
finansines atskaitomybes standartus (VSAFAS);

5.4. Zinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeks4, Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir
sveikatos istatymus, priesgaisrines saugos instrukcijq reikalavimus, dokumentq rengimo taisykles;

5.5. moketi valstybing kalbq pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos
mokejimo kategorijas;

5.6. moketi uZsienio kalb4 ir dirbti kompiuteriu;
5.7. gebeti sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis ZodZiu ir ra5tu, gebeti dirbti

komandoje.
6. Pretenduojantis uZimti Sias pareigas pateikia palymq i5 Informatikos ir rySiq

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos del itariamqjq, kaltinamqjq ir
nuteistqjq registro duomenq apie fizini asmeni.

III SKYRIUS
Sms pARETGAs ErNANiro DARBUoToJo FUNKCTJos

7. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. organizuoja Tarnybos [kines ir finansines veiklos buhaltering apskaitq ir nustatyta

tvarka bei terminais teikia tvirtinti finansines veiklos planus ir ataskaitas;
7.2. atsako uZ savalaik[Buhalteriui skirtq pavedimq vykdym4;



2

7.3. uZtikrina finansiniq operacijq teisetum4, buhaltering apskait4, valstybes ir savivaldybes
le5q panaudojim4 istatymq nustatyta tvarka ir tinkamE finansiniq dokumentq tvarkymq;

7.4. vykdo Tarnybos turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq apskaitE ir
kontrolg pagal vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus ir kitus teises

aktus;
7,5. kontroliuoja ekonomi5k4 materialiniq, darbo ir finansq resursq naudojim4;
7.6. pagal kompetencij4 renka, analizuoja ir pagal igaliojimus teikia informacijq ir

ataskaitas, pagal pareikalavimq apskaitos dokumentus ir registrus Tamybos direktoriui,
auditoriams, asignavimq valdytojams, mokesdiq administratoriams, valstybes ir savivaldybes
institucijoms;

7.7. teikia Tarnybos direktoriui pasillymus ir patarimus buhalterines apskaitos politikos
parinkimo, atsiZvelgiant ikonkredias sqlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

7.8. vykdo i5anksting finansq kontrolg;
7.9. vadovaudamasis Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu ir VSAFAS reikalavimais,

rengia Tarnybos tarpines ir meting finansines atskaitomybes;
7.10. uZtikrina visq tinkamai iformintq ir apskaitos dokumentais pagristq [kiniq ivykiq ir

operacijq itraukim4 i apskait4, darbo uZmokesdio mokejim4, kad bfltq teisingai skaidiuojami ir
pervedami mokesdiai ibiudZet4, draudimo imokos i socialinius fondus;

7.11. jeigu nustatoma, kad flkine operacija yra neteiseta, arba dokumentai netinkamai
parengti, Buhalteris [kines operacijos dokumentus gr4Zina juos rengusiam darbuotojui;

7.12. raltu prane5a Tarnybos direktoriui, nurodydamas atsisakymo priimti dokumentus
prieZastis;

7.13. turi teisg reikalauti i5 atsakingq Tarnybos darbuotojq raSti5kq ir Zodiniq paaiSkinimq,

koprjq dokumentq, reikalingq [kiniq operacijq teisetumui pagristi ir i5ankstinei kontrolei vykdlti,
tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais mokejimais;

7.14. laiku teikia informacij4 Tarnybos interneto svetainei: biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkinius, finansq ataskaitq rinkinius, informacij4 apie vidutini darbo uZmokesti, kitq svarbi4
informacijq;

7.15. atsako ir vykdo einam4j4 finansq kontrolg;
7.16. laiku informuoja Tarnybos direktoriq apie teises aktq, reglamentuojandiq buhaltering

apskait4 ir finansq tvarkymq, pakeitimus ir rengia Tarnybos dokumentq projektus;
7.17. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus;
7.18. vykdo kart4 per metus savo veiklos isivertinimq, analizuoja ir kaupia duomenis apie

savo veikl4, Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas Tamybos

direktoriui, dalyvauj a vykdant Tarnybos veiklos isivertinim4;
7.19 teikia sillymus Tarnybos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant Tarnybos strategini

veiklos plan4, veiklos planq, menesio ir renginio planus;
7.20. dalyvauja komisijq ir darbo grupiq veikloje;
7 .21. dalyvauja rengiant ir igyvendinant Tarnybos projektus;
7.22. rengia Tarnybos direktoriaus isakymq, susijusiq su buhalterine apskaita ir finansine

veikla, projektus;
7.23. tvarko ir pildo priskirtus Tamybos veiklos dokumentus ir pagal taisykles sutvarko bei

perduoda j uos Tarnybos archyvui;
7 .24. tobulina savo kvalifikacij4;
7.25. laikosi teises norminiq aktq, Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykliq;
7.26. laikosi konfidencialumo principo;
7.27. pagal savo kompetencij4 vykdo kitus teises aktais nustatytus ar Tarnybos direktoriaus

pavedimus.
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IY SKYRIUS
ATSAKOMYBE

8. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
8.1. uZ savo pareigq tinkam4 vykdymq ar nevykdym4 Lietuvos Respublikos istatymq

nustatyta tvarka;
8.2. uL Tarnybos buhalterines apskaitos tvarkym4, finansiniq ataskaitq formavim4, su

finansinemis operacijomis susijusiq dokumentq savalaiki ir tinkam4 parengim4, atsiskaitymus
(valstybes/savivaldybes biudZetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesdiq

inspekcijai, bankams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims) bei finansines veiklos atitikimo
galioj antiems teises aktams prieZi[r4;

8.3. Lietuvos Respublikos teises akttt nustatyta tvarka atsako uZ buhalteriniq ira5q
teisingumq. I5ra5ydamas bei pasira5ydamas apskaitos dokumentus, asmeniSkai atsako uZ juose

esandiq duomenq bei [kiniq operacijq tikrumE ir teisetum4;
8.4. uZ bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinimq, etikos nonnq laikym4si, skaidriai

priimamus sprendimus, uZ savivaldybes Svietimo bendruomenes nariq informavimq, informacijos
teisingum4;

8.5. uZ Tarnybos direktoriaus [sakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
8.6. uZ saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto

ir aplinkos apsaug4, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
8.7. uZ teising4 vie5os informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbimq;
8.8. uL, konfidencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su asmens

duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas viesinim4 teises aktq nustatyta tvarka.

9. UL pareigq nevykdym4, netinkam4 vykdym4 Buhalteris atsako Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Su Siuo pareigybes apra5ymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas

darbo vietoje bei patvirtina paraSu, jog su juo susipaZino.
I 1. Pareigybes apra5ym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(data)


