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PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

    

I. SKYRIUS  

VYRIAUSIASIS BUHALTERIS 

 

1. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos vyriausiasis buhalteris priskiriamas 

padalinio vadovų grupei. 

2. Vyriausiojo buhalterio pareigybės lygis - A2. 

 

II. SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  VYRIAUSIAJAM BUHALTERIUI 

 

3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos arba 

finansų srityje su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir 2 metų 

darbo patirtį finansų administravimo ir finansų tarnybos darbo organizavimo srityje.  

4. Mokėti dirbti visomis kompiuterinėmis programomis, reikalingomis vyriausiojo 

buhalterio darbe. 

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas.  

6. Vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, gimnazijos 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos direktoriaus įsakymais  ir šiuo pareigybės 

aprašymu.  

7. Gebėti praktiniame darbe taikyti  buhalterinę  apskaitą reglamentuojančius teisės 

aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). 

8. Būti nepriekaištingos reputacijos. 

9. Gebėti dirbti kolektyve bei organizuoti jo darbą, turėti analitinį mąstymą, būti 

pareigingam, mandagiam, atidžiam.   

10. Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją; 

 

III. SKYRIUS  

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS 

 

11. Nustato ir vertina buhalterės-sąskaitininkės metines veiklos užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.  

12. Planuoja reikalingų lėšų poreikį gimnazijos uždaviniams ir funkcijoms 

įgyvendinti, analizuoja išlaidas, rengia programų sąmatų, jų pakeitimo dokumentų projektus, 

teikia siūlymus direktoriui dėl lėšų panaudojimo prioritetų. Rengia ir nustatyta tvarka teikia 

direktoriui tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;  

13. Apskaito valstybės, savivaldybės  biudžeto lėšas, apskaito biudžetinių įstaigų 

pajamų lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas, tvarko gimnazijos paramos lėšas pagal 

patvirtintas sąmatas; 

14. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir 

finansiniai ištekliai; 

15.  Skaičiuoja gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, vykdo savalaikį jų išmokėjimą; 



16.   Skaičiuoja mokesčius į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo 

fondą; 

17.   Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje atlieka mokėjimo paraiškų 

rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei kitas mokėjimų apskaitos procedūras; 

18.    Vykdo  įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų 

apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus 

ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje; 

19.    Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja, pagal pateiktus prašymus, 

nurodymus, įgaliojimus teikia informaciją, duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir 

kitoms institucijoms; 

20.    Pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo 

ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį 

laikotarpį; 

21. Atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo 

aktus, rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti; 

22. Teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais rengia įstaigos biudžeto ir kitų 

finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas ir teikia jas asignavimų valdytojams bei 

kitoms institucijoms pagal kompetenciją; 

23. Teikia buhalterinius duomenis ir kitą informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų 

skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) 

asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją; 

24. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal 

pareikalavimą – apskaitos doklumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, 

asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms; 

25. Teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus dėl buhalterinės 

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

klausimus; 

26. Rengia biudžetinės įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, įstaigos vadovui 

pasirašius, teikia valstybės biudžetinėms įstaigoms, kurių vadovai yra biudžeto asignavimų 

valdytojai ir kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais; 

27. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę; 

28. Kontroliuoja inventorizacijos atlikimą; 

29. Laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir 

finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia įstaigos dokumentų projektus; 

30. Turi išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 

reikalavimus bei jų laikytis. 

31. Vykdo kitus teisėtus gimnazijos direktoriaus nurodymus, susijusius su 

pareigybe. 

32. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką. 

___________________________________ 

 

SUSIPAŽINAU 

 

Regina Aleknienė  2017m. ............................................ ........................ 

 

 

 

 

 

 

 


