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BENDROJI DALIS

l.

Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos vyr. buhalteris priskiriamas struktiiriniq
padaliniq vadovq grupei.
Pareigybes lygis: Siautiq Stasio Sakauskio gimnazijos vyr. buhalteris priskiriamas
/cIygro pareigybei.
Pareigybes paskirtis: tinkamai organizuoti gimnazijos finansing buhaltering
apskait4 uZtikrinti finansiniq - Jkniq operacuq teisetum4.
Pavaldumas: Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus
gimnazijos direktoriui.

2.

3.

\-/

-

4.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

5.

Vyr. buhalterio kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1. ne Zemesnis nei auk5tesnysis finansinis, buhalterinis

arba

ekonominis

iSsilavinimas:'5.2.

analogi5ka darbo patirtis.
Vyr. buhalteris turi Zinoti ir i3manyti:
6.1. gimnazijos veiklos sritis; struktiir4;
6.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir normatyvtl bazg, apibrdhianliq buhaltering

6.

anskla'-?;.tllff"'J jJ5ffi:Tl-x'iffi

j

li*.irerementus;

6.4. apskaitos dokumentq pildymo pagrindinius principus (periodi5kumo, apskaitos
pastovumo, piniginio ikainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);
6.5. ilgalaikio turto nusidevejimo skaidiavimo metodus;
6.6. socialinio draudimo imokq reguliavimo ir le5q naudojimo tvark4;
6.7. prekiq pirkimo pardavimo [kiniq operacijq atlikimo ir registravimo apskaitos
registruose tvark4;
6.8. vie5qiq pirkimq taisykles;
6.9. darbuotojq saugos
sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros
reikalavimus;
6. I 0. inventorizacijos atlikimo tvark4;
6.11. s4matq rengimo principus;
6.12. darbo analizes bfldus;
6.13. tamybinio etiketo reikalavimus;
6. 14. intemetines bankininkystes principus;
6.15. dokumentq valdymo reikalavimuso organizacines, tvarkomosios dokumentacijos
sistemas;
6.16. sutardiq sudarymo ir vykdymo tvarkq;
6.17. darbo organizavimo tvark4.
Vyr. buhalteris privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;

-

ir

7.

7.2.Lietuvos Rcspublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl% darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7.3. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. darbo sutartini;
7.5. Siuo PareigYbeq aPra5Ymu;
7.6. kitais gimnaziuos dokumentais.

III. SIAS PARaIGAS EINAI\IdIO DARBUOTOJO r'UNKCIJOS

8.

Vyr. buhalteris atlieka Sias funkcijas:
8.1. orga"ir"oja biudZeto, apskaitos kontroles ir kitq apskaitos politikos krypdiq ir
sistemq planayim4, ldiegim4 ir igyvendid*4;
g.Z. *guiir*:o,-inansing - buhaltering apskait4, uZtikrina finansiniq - ukiniq
-gimnazijos
lesq naudojimo istatymq nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentq
operacijq teisetumo,
lforminimo

kontrolg;

8.3. pateikia

orgarutms;

'4.

tei.,singus

ir

savalaikius ataskaitinius duomenis finansq statistik^-

:;

8.4. taiko Siucla;irines apskaitos programas;
8.5. organizuoja. b'.rhaltering apsliaite, kad bEtq vykdomi

reikalavimai:
materialines vertybes bei
8.5.1. alskaitomps visos ii*giner lesos, prekin€s
pagrindines priemones, buhalterines apskaitos dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos,
susijusios su le5q cirkuliacija;
g.52. tiksliaiapskaitomos i5laidos s4matq vykdymui, operacijos, remonto, paslaugq ir
kitq darbq iilaidos, padaryti. ekonomi5kai pagristi skaidiavimai (kalkuliacijos Siq operacijq
tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti) ;
8.5.3. tvarkoma gimnazijos iteisintos fikines veiklos finansiniq rezultatq apskaita;
8.5.4. teisingai c;skaidiuojamos ir laiku pervedamos imokos i biudZet4, valstybinio
socialinio draudimo ina5ai, isisliclinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
8.5.5. t *tutirii"*'apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius ira5us bei pirminius
dokumentus ir nustatytu laikg patpikiamos mokesdiq administratoriui;
8.6. kontroliuPjri:
8.6.1. kaip laihcnasi nustatytq materialiniq vertybiq priemimo bei i5davimo taisykliq;
g,.6.2. taip laitcornasi piniginiq le5q, materialiniq vertybiq, pagrindiniq priemoni
atsiskaitymo bei kitotirftol"t.ti"tit":"iti,
8.6.3. ar teisingai naudojamos darbo apmokejimui skirtos leSos, mokami atlyginimai,
laikomasi finansines ir kasos dratrsmes;
8.6.4. ar nustatlir laiku iSie3komos skolos
kreditoriams;
8.6.5. ar teisingei nura.Somi trdkumai, isiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
8.7. rengia ir Wirtina finansines ataskaitas, istaigos vadovui ir kitoms institucijoms;
8.8. rengia mokesdiq deklaracijas;
8.9. konsultuoja rnokesdiq klausimais;
8.10. sprendZia mokesdiq inspekcijos darbuotojq gindytinus reikalavimus, susijusius su
Sie

ir

-

,

taisykliq;

mokesdiais;

-

-.

v

8.11. atlieka finansinius tyrimus, esant itarimq del sukdiavimo, nemokumo,
gimnazijos bankroto;
S.12. ai<tyviai padeda rengti priemones le5q saugumui uZtikrinti, uZkirsti keli4
ir
trgkumams ir neteiset-am piniginiq le5q, prekiniq ir materialiniq vertybiq naudojimui, finansiniq
okiniq istatymq paZeidimams ;
8.13. apskaidiuoja tarifikacines valandas Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojil darbo apmokejimo istatymo numatytoms pareigybems;

8.14. uZtikdna ir organizuoja specialiq apskaitos dokumentq isigijimo ir naudojimo
tvarkos laikym4si, organizuoja tinkam4 Siq dokumentq apsaug4;
8.15. suteikia gimnazijos darbuotojams jq darbui bttin4 buhalterines apskaitos Ziniq
minimum4;
8.16. uZtikrina,kad btitq teisingai ir laiku pildomi darbo laiko apskaitos Ziniara5diai,
darbo grafikai;
8.17. informuoja istaigos vadov4 apie gaurulmus prane5imus, pateikia vadovui
pasira5yti paruoStus dokumentus ir ataskaitas;
perduoda
informacij4,
saugo gaunamus dokumentus
8.18. sistemina
vykdytojams;
8.19. organizuoja prekiniq, materialiniq vertybiq isigijimo, panaudojimo, realizavimo,
pardavimo, apsaugos ir apskaitos darb4;
8.20. organintoja inventorizacijas, nuolat tikrina medZiagq, prekiq ir kitq materialiniq
vertybiq likudius;
8.21. nutraukus su istaiga darbo santykius, gimnazijos direktoriui (arba jo paskirtam
asmeniui) perduoda vis4 turim4 dokumentacij4, pinigines bei materialines vertybes, tai iforminant
perdavimo - priemimo aktu;
8.22. puoseleja gimnazijoje emoci3kai saugi4 mokymosi ir darbo aplink4, reaguoja i
smurt4 irlw patydias pagal gimnazijoje nustat5rt4 tvark4;
8.23. skiria funkcijas kasininkui.

ir

ir
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III. ATSAKOMYBE

9.

Vyr. buhalteris atsako uZ:
9.1. neteisetai tvarkom4 finansing

-

buhaltering apskait4, ne laiku pateikiam4 arba

klaiding4 buhaltering apskait4;
9.2. fking finansing veikl4 reglamentuojandiq Lietuvos Respublikos istatymrl ir
kiq teises aktq reikalavimq laikym4si (i5skynrs tuos atvejus; kai vyr. buhalteris apie paZeidimus
gimnazijos direktoriq yra informavgs ra5tu);
9.3. paveluotai pagal kontrol6s istaigq ir teismq sprendimus i5ieskomas pinigines

-

'

nuobaudas;

9.4. paieistqtrukumq, isiskolinimq ir kitq nuostoliq i3ie5kojimo bei nura5ymo
9.5, netinkamai suplanuotas s4matas;
9.6. gimnazijos veiklos sutrikimus del aplaidaus savo pareigqvykdymo;
9.7. 5var4 ir tvark4 darbo vietoje;
9.8. kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigg atlikim4;
9.9. patiketos informacijos iSsaugojim4;
9.10. teisingq darbo laiko naudojim4;
9.11. darbo drausmes paZeidimus;
9.12. i:alq,padwyt4 istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;
9.13. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo

tvark4;

elektros

reikalavimq vykdym4;
9.14. vyr. buhalteris uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo vidaus tvarkos
taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
9.15. vyr. buhalteris uZ darbo drausmes paZeidimus gali btiti traukiamas drausminen
atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos direktorius.

