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VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pareigų pavadinimas – vyriausiasis buhalteris.
2. Pareigybės paskirtis – užtikrinti teisingą Šiaulių jaunųjų turistų centro biudžeto pajamų ir išlaidų
vykdymo atsiskaitomybę.
3. Vyriausiasis buhalteris betarpiškai pavaldus direktoriui, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir
atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais – savininko teises
ir pareigas įgyvendinančios institucijos finansininkui.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
4. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį ekonominį-buhalterinį išsilavinimą.
5. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų buhalterinio darbo stažą biudžetinėje įstaigoje.
6. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti:
6.1. buhalterinės apskaitos įstatymus;
6.2. aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir
normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo
organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla;
6.4. nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles;
III. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOS
7. Užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų numatyta
tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
8. Laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų ir organizuodamas buhalterinę apskaitą, užtikrina
kad būtų:
8.1. plačiai taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei
automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;
8.2. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės
ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
8.3. tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatų vykdymo operacijos;
8.4. tvarkoma įstaigoje įteisintos ūkinės veiklos, finansinių rezultatų (specialiųjų lėšų pajamų)
apskaita;
8.5. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į
biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimas
juridiniams ir fiziniams asmenims;
8.6. padedama valstybės kontrolės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą apie lėšų ir
materialinių vertybių trūkumą bei grobimą, laiku perduodami dokumentai teismo ir tardymo
organams;
8.7. buhalterinės ataskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir
nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai; 11.8. tinkamai saugomi buhalteriniai
dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatytąja tvarka perduodamos į archyvą.
9. Vyriausiasis buhalteris kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų:
9.1. laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

9.2. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai
laikomasi etatinės, finansinės ir kasos drausmės;
9.3. laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų
bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
9.4. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi
mokėjimo drausmės;
9.5. teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
10. Vizuoti dokumentus, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos piniginės lėšos bei prekinės ir
materialinės vertybės, taip pat įsakymus dėl darbuotojų tarnybinių atlyginimų, premijų ir darbo
užmokesčio priedų nustatymo, visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir darbų bei paslaugų
atlikimo sutartis.
11. Padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam
piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų
pažeidimams.
12. Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus
pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris praneša apie tai mokyklos direktoriui, kad
būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams. Jeigu informuotas vadovas nesiima reikiamų
priemonių, jų pagal savo kompetenciją turi imtis vyriausiasis buhalteris.
13. Nepradėti vykdyti direktoriaus nurodymų, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja
įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje ir apie tai informuoti direktorių raštu.
Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka mokyklos direktoriui.
IV. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO TEISĖS
14. Pareikalauti iš darbuotojų, o prireikus informuoti direktorių, kad būtų imtasi priemonių lėšų
naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti,
finansinei kontrolei stiprinti.
15. Kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo formos.
16. Tikrinti ar tinkamai tvarkomas įstaigos sandėlio ūkis, ar sudarytos sąlygos priimti, saugoti ir
išduoti prekines bei materialines vertybes.
V. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ
17. Vyriausiasis buhalteris atsako už, jeigu:
17.1. neteisingai tvarkoma buhalterinė apskaita, ne laiku pateikiama arba yra klaidinga buhalterinė
ataskaita;
17.2. nesilaikoma ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimų (išskyrus tuos atvejus, kai vyriausiasis buhalteris apie pažeidimus mokyklos
direktorių informavęs raštu);
17.3. priimami vykdyti ir įforminami dokumentai, susiję su operacijomis, kurios pažeidžia
mokyklos veiklos funkcijas, lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei
naudojimo tvarką; 2
17.4. netikrinamos, pavėluotai ir neatlaidžiai tikrinamos atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų sąskaitų
bankuose operacijos, atsiskaitymai su skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), su
valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetu;
17.5. pažeidžiama trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarka;
17.6. pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus, išieškomos iš darbuotojų piniginės
nuobaudos;
17.7. yra kitų buhalterinės apskaitos tvarkymo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
vykdymo pažeidimų.

