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VYR. BUHALTERIO   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Vyr. 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 ir laiku pateikiami atskaitomybėn. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą, 

darbo patirtį biudžetinėse įstaigose. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami 

darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai; 

6.2. užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, o atskaitomybė laiku pateikiama finansų 

statistikos institucijoms; 

6.3. kontroliuoja ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą; 

6.4. laiku pateikia ataskaitinius duomenis valstybės institucijoms; 

6.5. diegia ir tobulina apskaitos ir skaičiavimo darbų priemones; 

6.6. vykdo tikslią išlaidų ir įplaukų apskaitą; 

6.7. teisingai apskaičiuoja ir laiku sumoka LR Vyriausybės nutarimais patvirtintus mokesčius į 

valstybės biudžetą; 

6.8. tiksliai pildo buhalterinės apskaitos formas pagal įrašus ir pirminius buhalterinius 

dokumentus; 

6.9. užtikrina buhalterinių dokumentų saugojimą ir archyvavimą; 

6.10. tikrina dokumentus, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos materialinės vertybės, prekės, 

įsakymus, dėl darbuotojų atlyginimų bei premijų, vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, 

sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus; 

6.11. nuolat kelia savo, kaip vyr. buhalterės kvalifikaciją; 

6.12. laiku pateikia įstaigos vadovui visą reikalingą informaciją; 

6.13. saugo patikėtas darbo priemones bei įstaigos komercines paslaptis;  

6.14. užtikrina teisingą biudžetinių ir nebiudžetinių išlaidų sąmatų sudarymą ir pateikimą 

Utenos rajono savivaldybės administracijai; 

6.15. sudaro ketvirtinius ir metinius balansus; 



6.16.vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei buhalterinės apskaitos 

vedimo tvarka apskaičiuoja Centro darbuotojams darbo užmokestį, veda darbuotojų atlyginimui 

korteles; 

6.17. veda socialinio draudimo įmokų apskaitą pagal įstaigą ir kiekvienam darbuotojui 

atskirai; 

6.18. laiku informuoja Centro direktorių ir Utenos rajono savivaldybės administracijos 

ekonominės plėtros, bei finansų skyrių apie lėšų trūkumą; 

6.19. atlieka Centro direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės 

plėtros ir finansų skyriaus  priskirtas funkcijas ir kitas funkcijas bei užduotis; 

6.20. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir 

kitus teisės aktus; 

6.21. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

6.22. teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

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

 

_______________________________ 


