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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO  „ATŽALYNAS“  VYRIAUSIOJO BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
 

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Šiaulių miesto sporto centro „Atžalynas“ vyriausiojo  buhalterio pareigybė yra priskiriama 

specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis –A2. 

      3. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.   

 

II. PASKIRIS 

 

2. Pareigybės paskirtis – pareigybė skirta užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą 

finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Šiaulių 

miesto sporto centro „Atžalynas“ materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai 

duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai, vykdyti 

skiriamų lėšų apskaitą,  planavimą ir administravimą. 

 

III. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ne mažesnį kaip 1 

metų darbo stažą buhalterio pareigose; 

3.2.  išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos veiklą, 

buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – 

VSAFAS), finansavimo tvarką,  viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir 

tvarkymą; 

3.3.  mokėti dirbti kompiuterio programomis : MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 

Explorer, būti susipažinusiam su kompiuterizuota Finansų valdymo ir apskaitos sistema. 

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.  užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, skirtų lėšų panaudojimą 

įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą; 

4.2. apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus; 

4.3.  sudaro mėnesines, ketvirtines atskaitomybes, laiku pateikia ketvirtinius ir metinį 

balansą savivaldybės administracijai, teikia duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS); 



4.4.  sudaro biudžeto išlaidų sąmatas, surenka ekonomines, statistines žinias ir laiku pateikia 

savivaldybės administracijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos valdybai, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybai; 

4.5.  vykdo turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei 

kontrolę pagal VSAFAS ir kitus teisės aktus, teikia duomenis Finansų valdymo ir apskaitos 

sistemoje; 

4.6.  analizuoja tarnybos finansų veiklą ir pagal buhalterinės apskaitos duomenis nustato 

ekonomijos šaltinius ar nuostolių priežastis; 

4.7.  dalyvauja ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto, atsargų, piniginių lėšų 

inventorizacijoje ir įformina inventorizavimo aprašais; 

4.8.  rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti fiziniams ir juridiniams 

asmenims, tikrina banko sąskaitų judėjimo išrašus, tvarko kasinių, faktinių išlaidų apskaitą; 

4.9.  formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinius laikotarpius. 

 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Darbuotoją skiria ir atleidžia iš darbo sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

           6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas sporto centro  direktorius, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas mokyklos 

direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

8.1. už pavestų užduočių vykdymą laiku ir kokybiškai; 

8.2. už sporto centro direktoriaus nurodymų vykdymą; 

8.3. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.4. už teisingai vykdomą buhalterinę apskaitą, lėšų, prekių ir materialinių vertybių priėmimo 

saugojimo bei naudojimo tvarką; 

8.5. už atskaitomųjų, einamųjų ir kitų sąskaitų bankuose operacijas, atsiskaitymus su 

skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir 

biudžetu; 

8.6. už trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo ir nurašymo tvarką; 

8.7. už savalaikį mėnesio, ketvirčio ir metinių buhalterinių ataskaitų bei balansų pateikimą 

atitinkančioms instancijoms; 

8.8. už kitus buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinės – finansinės veiklos nuostatų, Lietuvos 

Respublikos įstatymų,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir instrukcijų vykdymo 

pažeidimus; 

8.9. už pateiktos informacijos teisingumą 

8.10. už tai, kad parengti dokumentų projektai būtų pagristi, atitiktų Lietuvos Respublikos 

įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, bendrines kalbos normas ir raštvedybos taisykles; 

8.11. už žalą, padarytą įstaigai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.  

 

___________________ 

 

                           

Susipažinau ir sutinku: 

 

 ____________________________ _________________ _______________________ 

        (darbuotojo pareigos)         (parašas)          (vardas, pavardė) 

 


