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VYRIAUSIOSIOS BUHALTERĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.  Vyriausioji buhalterė (toliau – vyriausioji buhalterė) tiesiogiai pavaldi Utenos šeimos 

ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras)  direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus. 

2. Vyriausioji buhalterė privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti 

raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos 

priemonėmis. 

3. Vyriausioji buhalterė turi turėti buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą, darbo 

patirtį biudžetinėse įstaigose.  

4. Darbuotoją skiria vyresniąja  buhaltere ir atleidžia iš pareigų, nustato jos pareiginį 

atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Centro direktorius. 

5. Vyriausiajai  buhalterei pavaldi apskaitininkė, kasininkė-sąskaitininkė. 

6. Vyriausioji buhalterė turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir 

elektrosaugos bei civilinės saugos reikalavimus. 

7. Vyriausioji buhalterė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, susijusiais su jos atliekamu darbu, įstaigos įstatais, vadovo įsakymais, darbo vidaus tvarkos 

taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais.  

8. Centro direktorius pasilieka sau teisę šį aprašą papildyti, su papildymais 

supažindinant darbuotoją. 

 

II. VYRESNIOSIOS  BUHALTERĖS PAREIGOS 

 

9. Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų 

naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. 

10. Užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, o atskaitomybė laiku pateikiama 

finansų statistikos institucijoms. 

11. Paskirstyti darbus ir pateikti darbo užduotis bei nurodymus jam pavaldiems 

darbuotojams. 

12. Kontroliuoti ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą. 

13. Laiku pateikti ataskaitinius duomenis valstybės institucijoms. 

14. Diegti ir tobulinti apskaitos ir skaičiavimo darbų priemones. 

15. Vykdyti tikslią išlaidų ir įplaukų apskaitą. 

16. Teisingai apskaičiuoti ir laiku sumokėti LR Vyriausybės nutarimais patvirtintus 

mokesčius į valstybės biudžetą. 

17. Tiksliai pildyti  buhalterinės apskaitos formas pagal įrašus ir pirminius buhalterinius 

dokumentus. 

18. Užtikrinti buhalterinių dokumentų saugojimą ir archyvavimą. 

19. Tikrinti dokumentus, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos materialinės vertybės, 

prekės, įsakymus, dėl darbuotojų atlyginimų bei premijų, vizuoti arba pasirašyti apskaitos 

dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus. 

20. Nuolat kelti savo, kaip vyresn. buhalterės kvalifikaciją. 

21. Laiku pateikti įstaigos vadovui visą reikalingą informaciją. 



[Įveskite čia] 

 

22. Saugoti patikėtas darbo priemones bei įstaigos komercines paslaptis.  

23. Užtikrinti teisingą biudžetinių ir nebiudžetinių išlaidų sąmatų sudarymą ir 

pateikimą Utenos rajono savivaldybės administracijai. 

24. Sudaryti ketvirtinius ir metinius balansus. 

25.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei buhalterinės 

apskaitos vedimo tvarka apskaičiuoti Centro darbuotojams darbo užmokestį, vesti darbuotojų 

atlyginimui korteles. 

 26. Vesti socialinio draudimo įmokų apskaitą pagal įstaigą ir kiekvienam darbuotojui 

atskirai. 

 27. Laiku informuoti Centro direktorių ir Utenos rajono savivaldybės administracijos 

ekonominės plėtros, bei finansų skyrių apie lėšų trūkumą. 

28. Laiku apskaičiuoti mokesčius gyventojams už komunalinius patarnavimus, tėvams  

(globėjams, įtėviams) bei globojamam vaikui skiriamų maistpinigių išmokėjimą 

globėjams/rūpintojams. 

 29. Atlikti Centro direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės 

plėtros ir finansų skyriaus  priskirtas funkcijas ir kitas funkcijas bei užduotis, nenumatytas 

pareigybės aprašyme. 

30. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą ir kitus teisės aktus. 

31. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų 

valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms. 

32. Teikti biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos 

politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais. 

33. Vykdyti išankstinę finansų kontrolę (centralizuotos buhalterijos vadovas atlieka 

sutartyje nustatytas finansų kontrolės funkcijas) remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis. 

 

IV. VYRIAUSIOSIOS  BUHALTERĖS TEISĖS 

 

34. Naudotis darbe įstaigos teikiamomis ryšio bei kitomis darbo priemonėmis. 

35. Naudotis įstaigoje sukaupta informacija. 

36. Teikti pasiūlymus įstaigos vadovui dėl buhalterinės apskaitos tobulinimo. 

37. Reikalauti, kad pavaldūs asmenys laiku, tvarkingai ir teisingai pildytų dokumentus.  

38. Kontroliuoti pavaldžių asmenų darbą, teisės aktų, kasos darbo organizavimo ir 

operacijų vykdymo taisyklių laikymąsi. 

39. Kontroliuoti biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą pagal patvirtintas metų 

išlaidų sąmatas. 

40. Tobulinti savo  kvalifikaciją. 

41.Inicijuoti pasitarimus biudžetinėje įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos 

klausimais. 

42. Nurodyti biudžetinės įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei 

apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi 

biudžetinės įstaigos darbuotojai. 

43. Rengti ir teikti biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus, reikalauti iš biudžetinės 

įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas. 

44. Reikalauti iš atsakingų biudžetinės įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, 

kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, 

tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais. 
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V. VYRIAUSIOSIOS  BUHALTERĖS ATSAKOMYBĖ  
 

45. Vyriausioji buhalterė atsako už: 

45.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir 

teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą; 

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

operacijų įtraukimą į apskaitą; 

45.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui; 

45.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku; 

45.5. apskaitos informacijos patikimumą; 

45.6. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo 

apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę arba sutartyje nustatytas 

finansų kontrolės funkcijas, kai apskaita tvarkoma centralizuotai; 

45.7. biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis; 

45.8. buhalterinių įrašų teisingumą; 

45.9. finansinės atskaitomybės pateikimą laiku; 

45.10. ūkinių operacijų teisingą ir savalaikį dokumentavimą; 

45.11. piniginių atsiskaitymų kontroles; 

45.12. išankstinę finansinę kontrolę; 

45.13. tikslią Centro turto apskaitą; 

45.14. teisingą inventorizacijos rezultatų išvedimą ir įtraukimą į apskaitą.  

45.15. savo pareigų netinkamą vykdymą vyresn. buhalterė atsako darbo vidaus taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka. 

 

                                      _________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


