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Sudeikiai 

 

 VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) vyresnysis buhalteris yra 

specialistas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1.  turėti aukštąjį finansinį, buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą ir 2 metų patirtį 

vyresniojo buhalterio pareigose; 

3.2.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS 

 Outlook, interneto naršyklėmis ir įstaigoje veikiančia apskaitos programa FINALGA; 

3.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius vyresniojo buhalterio vykdomas funkcijas, savo darbe 

vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Centro direktoriaus įsakymais ir jais 

patvirtintais kitais Centro vidaus tvarkos dokumentais, Centro nuostatais ir šiuo pareigybės 

aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), teikti 

ataskaitas VSAKIS sistemoje; 

3.4.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba; 

3.5.  gebėti dirbti kolektyve, bendrauti, būti pareigingam. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.  atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas; 

      4.2. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Centro direktoriaus nustatytą apskaitos politiką bei 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 



            4.3. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais, 

prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

            4.4. užbaigia tvarkyti, perduodamas pareigas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, 

ketvirčio, metų) buhalterinę apskaitą, skiriant asmenį Centro vyresniojo buhalterio pareigoms ir 

atleidžiant iš jų. Vyresniojo buhalterio pareigų perdavimas ir perėmimas įforminamas 

perdavimo-priėmimo aktu, kuriame nurodoma: 

a) buhalterinių sąskaitų likučiai pagal apskaitos registrų duomenis (balansinių ir 

nebalansinių); 

b) kasos inventorizacijos, atliktos perdavimo (priėmimo) dieną, duomenys; 

c) banko sąskaitų likučiai; 

d) sudarytos ir pradėtos sudaryti finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos ir kita 

informacija, reikalinga darbų tęstinumui užtikrinti. 

 4.5. vyresniojo buhalterio pareigų perdavimą ir perėmimą organizuoja ir už jo tinkamą 

įforminimą atsako Centro direktorius. Perdavimo aktą pasirašo darbus perduodantis ir darbus 

perimantys asmenys; 

 4.6. nesant vyresniojo buhalterio darbo vietoje dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų 

objektyvių priežasčių, atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir pavadavimo būtinumą, jo funkcijas 

atlieka kitas kompetentingas Centro direktoriaus paskirtas asmuo. Tokiu atveju pareigos 

perduodamos ir priimamos taip, kaip nurodyta šio pareigybės aprašymo 4.4 punkte; 

 4.7. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą, 

apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

 4.8. teikia Centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais; 

 4.9. rengia Centro biudžeto ir finansinę atskaitomybę ir, centro direktoriui pasirašius, 

teikia savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir finansų skyriui jo nustatytais 

terminais; 

 4.10. rengia ir teikia ataskaitas į VSAKIS sistemą, vadovaudamasis teisės aktais ir 

steigėjo bei VSAKIS administracijos nustatytais terminais; 

 4.11. teikia duomenis SODRAI, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos statistikos 

departamentui pagal galiojančius teisės aktus, laikydamasis nustatytų terminų; 

 4.12. apskaičiuoja ir išmoka Centro darbuotojams darbo užmokestį ir kitas išmokas pagal 

jam pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, nustatytus etatų sąrašus, Centro direktoriaus 

įsakymus ir kt. teisės aktus. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Vyresnysis buhalteris atsako už: 

6.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Centro veiklos pobūdį ir teisinę formą,  

bei apskaitos registrų parinkimą; 



6.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių 

 operacijų įtraukimą į apskaitą; 

6.3. buhalterinių įrašų atitikimą ūkiniams įvykiams ar ūkinių operacijų turiniui; 

6.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir jų deklaravimą laiku; 

6.5. apskaitos informacijos patikimumą; 

6.6. Centro finansinės atskaitomybės sudarymą pagal visų sąskaitų  duomenis. 

     7. Vyresnysis buhalteris, atskleidęs neteisėtus Centro darbuotojų veiksmus (prirašymus,  

lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą ir kitą neteisėtą veiklą), privalo raštu 

informuoti apie tai Centro direktorių. 

 

_______________________________________________ 


