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Stnurrg MIESTo sAVTvALDvBES vrE5osros BrBLrorEKos vyRrAUSIoJo
BUHALTERIO PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBE

L

2.

Vyriausiasis buhalteris yra finansq srities specialistas.
Pareigybes lygis - 42.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAT SIaS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. vyriausiojo buhalterio pareigas einantis asmuo turi tureti finansini auk5tqji arba jam
prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities iSsilavinim4;
3.2.tureti ne maZesni nei 2 metq vyriausiojo buhalterio ar finansininko darbo patirti finansq
administravimo ir vieSoj o sektoriaus buhalterines apskaitos srityj e;
3.3. i5manyti Lietuvos Respublikos konstitucij4, Lietuvos darbo kodeks4, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes istatymus bei nutarimus ir kitus teises aktus, reglamentuojandius savivald4,
biudZeto sandar4, buhaltering apskait4;
3.4. gebeti taikyti vie5ojo sektoriaus apskaitos finansines atskaitomybes standartus bei kitus
teises aktus reglamentuojandius buhaltering apskait4;
3.5. vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teises aktais, Siauliq miesto savivaldybes
tarybos priimtais sprendimais, Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriaus lsakymais,
Siauliq miesto savivaldybes viesosios bibliotekos direktoriaus isakymais ir jais patvirlintais kitais
bibliotekos tvarkos dokumentais bei Siq pareigybiq apra5u;
3.6 moketi dirbti buhalterines apskaitos,,Nevda biudZetas VS" bei nuotolinio prisijungimo
programomis ,,Nevda BiuZetas VS" VSAKIS, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybines
mokesdiq inspekcijos bei Signa nuoroda. Taip pat turi moketi dirbti su MS Word, MS Exsel, MS
Outlook, Internet Explorer.

III. SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias f unkcijas:
4,l.organizuoja buhalterines apskaitos darb4 ir jam atstovauja, rengia Siauliq miesto
savivaldybes vieSosios bibliotekos biudZeto programq iSlaidq s4matas, pasiraSo el. paraSu, nustatyta
tvarka teikia tvirtinti bibliotekos direktoriui, po iSsiuntimo per ,,Signa" nuorod4 Siauliq m.
savivaldybes administracijos Strategines pletros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo
ir finansq skyriui, vyr. buhalteris, prisijunggs su Siauliq m. savivaldybes administracijos strategines
pletros ir ekonomikos departamento strateginio planavimo ir finansq skyriaus nuotoline programa
,,Nevda biudZetas VS" suveda bibliotekos, atitinkamam laikotarpiui biudZeto programq sqmatas ir
vykdymo ataskaitas uZ atitinkamus laikotarpius nustatyta tvarka ir terminais;
4.2. kiekvien4 menesi nustatyta tvarka per nuotolinQ program4 ,,Nevda biudZetas VS", pagal
leistin4 poreiki, teikia paraiSkas asignavimams gauti, einamojo menesio veiklai uZtikrinti;

4.3. apskaito visas pinigines leSas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines
priemones ir laiku fiksuoia buhalterines apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su leSq
cirkuliacija;
4.4. uLtikrina finansiniq operacijq teisdtum4, buhaltering apskait4, valstybds ir savivaldybes
le5q bei surinktq pajamq panaudojim4 istatymq nustatyta tvarka ir tinkam4 finansiniq dokumentq
tvarkym4;
4.5. vykdo bibliotekos turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq apskait4
bei kontrolg pagal vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus ir kitus teises
aktus finansq valdymo ir apskaitos sistemoje;
4.6. pateiktuose dokumentuose uZfiksuotus duomenis registruoja finansq valdymo ir
apskaitos sistemoje, formuoja buhalterines apskaitos registrus uZ ataskaitini laikotarpi;
4.7. atheka atsiskaitymq su debitoriais ir kreditoriais apskait4, rengia suderinimo aktus;
4.8. rengia mokejimo nurodymus banko leSq pervedimams ivykdyti;
4.9. apskaidiuoja ir laiku perveda fiziniq asmenq pajamtl mokesti ir kitas imokas i biudZet4,
valstybinio socialinio draudimo ina5us, isiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.10. parengia Valstybines mokesdiq inspekcijos prie Finansq ministerijos bei Valstybinio
socialinio draudimo fondo reikalaujamos formos ataskaitas ir pateikia nuotolinio prisijungimo
programomis nustatyta tvarka;
4.I l. buhalterines apskaitos formas pildo pagal buhalterinius iraSus bei pirminius
dokumentus;
4,12. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus iformina jq bylose ir
perduoda saugoti i archyv4;
4.13. vykdo iSanksting finansq kontrolg:
4.14. pasiraSydamas Dkines operacijos dokumentus, paraSu ir data palvirtina, kad operacija
yra teiseta, dokumentai, susijg su Dkines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir jai atlikti pakas
patvirtintq asignavimq bei le5os naudojamos tikslingai, pagal biudZeto asignavimo straipsnius;
4.15. jeigu nustatoma, kad Dkine operacija yra neteisela, arba, kad jai atlikti nepakaks
patvirtintq asignavimq arba dokumentai yra netinkamai parengti, vyr. buhalteris Dkines operacijos
dokumentus gr4Zina juos rengusiam darbuotojui ir raStu praneSa direktoriui;
4.16. ra5tu praneSa bibliotekos direktoriui, nurodydamas atsisakymo patvirtinti dokumentus
prieZastis;

4.17. teisingai naudoja darbo apmokejimui skirtas leSas, moka tarnybinius atlyginimus,
gneLtai laikosi etatinds, finansines ir kasos drausmes;
4,18, laikosi piniginiq leSq, prekiq ir materialiniq vertybiq, ilgalaikio turto ir darbq,
atskaitymo bei kito turto inventorizavimo reikalavimq;
4.19. nustatytu laiku iSieSko skolas bibliotekai ir padengia isiskolinimus kreditoriams,
laikosi mokej imo drausmds;
4.20. teisingai nura5o tnJkumus, !siskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;
4.21. turi teisE be bibliotekos direktoriaus nurodymq gauti i5 kitq bibliotekos padaliniq
arba darbuotojq ra5tiSkus arba Zodinius paai5kinimus del dokumentq [kinei operacijai atlikti
parengimo ir operacijos atlikimo bei dokumentq kopijas;
4.22. vykdo kitq iSankstinq finansq kontrolg, susijusi4 su fikiniq ivykiq ir [kiniq operacijq
dokumentavimu: piniginiq le5q apskaita, isiskolinimq apskaita, turto apskaita, apskaitos registrq
sudarymu ir kompiuterine apskaitos sistema,
4.23. vyriausiasis buhalteris turi padeti rengti priemones le5q saugumui uZtikrinti, uZkirsti
keli4 trlkumams ir neteisetam piniginiq le5q, prekiq ir materialiniq vertybiq naudojimui, finansiniq
ir lkiniq istatymq paZeidimams. Atskleidgs neteisetus darbuotojq veiksmus (priraSym4, leSq
naudojim4 ne pagal paskirti, kitus paZeidimus bei piktnaudliavimE), pranesti apie tai bibliotekos
direktoriui, kad b[tq uZkirstas kelias neteisetiems veiksmams. Jeigu informuotas bibliotekos
direktorius nesiima reikiamq priemoniq, jq pagal savo kompetencij4 turi imtis vyriausiasis buhalteri;.

4.24. vyriausiasis buhalteris, gavgs bibliotekos direktoriaus nurodymus, jq nevykdo, jeigu su
tuo susijusios operacijos prie5tarauja istatymams ir apie tai raStu informuoja direktoriq, Tokiu atveju,
visa atsakomybe uZ neteisetos operacijos atlikim4 tenka bibliotekos direktoriui;
4.25.teikia direktoriui pasi[lymus ir patarimus buhalterines apskaitos politikos parinkimo
klausimais, atsiZvelgdamas i konkredias s4lygas ir apskaitos reikalavimus;
4.26. dalyvauja direktoriaus isakymais sudarytq komisijq veikloje;
4.27 . rengia bibliotekos suvesting finansing atskaitomybg ir, bibliotekos direktoriui pasiraSius,
teikti steigejui, jo nustatyta tvarka ir terminais, Meting finansing atskaitomybg teikti Lietuvos
Respublikos Finansq Ministerij ai nuotolinio prisijungimo programa VSAKIS ;
4.28. paskirsto pavaldiems darbuotojams darb4, nustato atsakomybE ir atsiskaitymo terminus.
NeivykdZius arba paZeidus teisetus vyriausiojo bul-ralterio nurodymus, susijusius su pavestomis
pareigomis, kaltiems asmenims bibliotekos direktorius gali neskirti priedq, priemokq ir vienkartiniq
iSmokq arba jas sumaZinti, paskirti drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.
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