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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. 

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-116 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai 

būtų naudojami darbo materialiniai ir finasiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai finansiniai 

duomenys būtų teisingi. 

4. Pareigybės pavaldumas: Centro vyriausiasis buhalteris (toliau – vyr. buhalteris) tiesiogiai 

pavaldus direktoriui.  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Turi turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį  ekonominį, finansinį išsilavinimą su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą 

su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

5.2. Turėti ne mažesnį nei 2 metų finansininko, buhalterio darbo patirtį. 

5.3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (Internet Explorer, 

Microsoft Word, Microsoft Excel programomis). 

5.4. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

5.5. Mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema 

(toliau - VSAKIS), buhalterinėmis programomis FINAS ir FINALGA. 

5.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba. 

5.7. Turi būti neteistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas 

 

III SKYRIUS 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO  FUNKCIJOS 

 

6. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas: 

6.1. Pasirašo Centro finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

6.2. Užtikrina, kad finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Centro į VSAKIS pateiktų 

finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutaptų, būtų patikima ir teisinga. 
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6.3. Teikia Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui pasiūlymus dėl 

apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo atsižvelgdamas į konkrečias 

sąlygas, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. 

6.4. Atlieka šias funkcijas, susijusias su  apskaitos organizavimu: 

6.4.1. Sudaro sąskaitų planą. 

6.4.2. Tvarko saugotinus apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas. 

6.5. Atlieka šias funkcijas susijusias su apskaitos tvarkymu: 

6.5.1. Priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą 

ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje. 

6.5.2. Tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti 

dokumentai turi visus privalomus rekvizitus. 

6.5.3. Registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. 

6.5.4. Rengia mokėjimo paraiškas ar savivaldybės iždui. 

6.5.5. Vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta banke  

(elektroninėje banko sistemoje). 

6.5.6. Apskaičiuoja mokesčius, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus 

privalomus mokesčius. 

6.5.7. Rengia skolų senaties ir išankstinio apmokėjimo ir gautinų sumų vertės koregavimo 

žiniaraščius. 

6.5.8. Atlieka kitas Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pavestas 

funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu. 

6.6. Atlieka šias funkcijas, susijusias su ataskaitų parengimu: 

6.6.1. Teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į VSAKIS ir atlieka subjektų tarpusavio 

derinimo operacijas VSAKIS. 

6.6.2. Parengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, kurios 

rengiamos naudojantis apskaitos registrais. 

6.7. Atlieka šias funkcijas, susijusias su informacijos teikimu kitoms institucijoms: 

6.7.1. Teikia Centro direktoriui, o Centro direktoriui nesant darbe direktoriaus pavaduotojui 

socialiniam darbui pasirašyti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas ataskaitas, 

kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais. 

6.7.2. Teikia pasirašyti ir (arba) tvirtinti Centro direktoriui, o Centro direktoriui nesant darbe 

direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui mokėjimo paraiškas ir banko mokėjimų nurodymus. 

6.7.3. Informuoja Centro direktorių, o Centro direktoriui nesant darbe direktoriaus pavaduotoją 

socialiniam darbui apie atskleistus neteisėtus Centro darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal 

paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.). 

6.7.4. Rengia Centro mokesčių, socialinio draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų, sveikatos 

draudimo įmokų deklaracijas, pranešimus, pažymas ar kitus dokumentus ir teikia mokesčių ar 

socialinio draudimo įmokų administratoriams. 

6.7.5. Teikia Centro apskaitos informaciją, jei reikia, - apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų 

valdytojams ir Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui nurodymu – kitoms 

valstybės ir savivaldybių institucijoms.  

6.7.6. Teikia Centro direktoriui, o Centro direktoriui nesant darbe direktoriaus pavaduotojui 

socialiniam darbui jų prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitos 

informaciją. 

6.8. Teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas savivaldybių iždui. 

6.9. Vykdo vidaus kontrolę pagal Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui 

pavestas funkcijas. 
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6.10. Užtikrina darbo užmokesčio paskaičiavimų tikslumą, teisingumą ir laiku išmoka darbo 

užmokestį darbuotojams, kaip tai numatyta Centro direktoriaus įsakymu patvirtintame Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro  darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos apraše. 

6.11. Išsiaiškina pagal inventorizacijos komisijos rezultatus neišieškotus trūkumus ir perteklių 

įtraukia į apskaitą. 

6.12. Susipažįsta su dokumentais pagal kuriuos priimamos ir išduodamos materialinės vertybės, 

prekės, įsakymais, dėl darbuotojų atlyginimų bei premijų, vizuoja, rengia apskaitos dokumentų, 

sutarčių, sąmatų, pažymų, ataskaitų ir kitų dokumentų projektus, pasirašo kaip šių dokumentų 

rengėjas, susipažįsta su dokumentais, pateiktais vykdymui ar žiniai per dokumentų valdymo sistemą  

6.13. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.    

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

7.4. Už buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui. 

7.5. Už teisingą mokesčių, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų 

mokėjimų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku. 

7.6. Už tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę. 

7.7. Už teisingą ir savalaikį lėšų išmokėjimą ir atsiskaitymų vykdymo kontrolę 

 

 

_______________________________ 


