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FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. TIKSLAS
1. Finansų skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybė reikalinga darbui savivaldybės
Finansų skyriuje su savivaldybės biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ir finansine atskaitomybe.
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
2. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (finansinį,
buhalterinį ar ekonominį).
3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų
finansinę apskaitą ir atskaitomybę, savivaldybės biudžeto vykdymą ir atskaitomybę.
4. Mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, analizuoti, rengti išvadas.
5. Būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti, nuolat kelti kvalifikaciją.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer ir specialiomis buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų konsolidavimo programomis.
7. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų saugojimo
tvarką.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Priima iš savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius, patikrina jų užpildymo teisingumą.
9. Priima asignavimų valdytojų teikiamas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, jas analizuoja
ir reikalauja, kad asignavimų valdytojai paaiškintų turimų ilgesnių kaip 10 ir 45 dienos įsiskolinimų
susidarymo priežastis.
10. Parengia mėnesio, ketvirčio ir metinę rajono savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitas ir teikia savivaldybės merui, administracijos direktoriui, Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai.
11. Rengia biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti vykdymo ataskaitas ir teikia valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas
savivaldybės biudžetui skiriančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms jų nustatyta tvarka;
12. Priima iš savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ketvirtinius ir metinius
finansinių ataskaitų rinkinius, patikrina jų užpildymo teisingumą.
13. Priima iš savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ketvirtines pažymas
apie finansavimo sumas, patikrina jų užpildymo teisingumą ir parengia suvestinę informaciją.
14. Priima iš kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ketvirtines pajamų ataskaitas,
kuriose pateikiama informacija, reikalinga savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, apie
pervestinas, sukauptas pervestinas ir gautinas sumas, patikrina jų užpildymo teisingumą.
15. Priima iš viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolės būklės ataskaitas, jas tikrina, vykdo
vertinimo procedūras ir suvestinę teikia finansų skyriaus vedėjui.

16. Dalyvauja rengiant metinį savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį
viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
17. Konsultuoja savivaldybės kontroliuojamas įstaigas apskaitos ir ataskaitų sudarymo
klausimais.
18. Vykdydamas savo funkcijas pildo administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus
registrus ir užtikrina dokumentų bylų paruošimą archyvui.
19. Vykdydamas savo funkcijas atlieka einamąją finansų kontrolę.
20. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
IV. VYRESNIOJO BUHALTERIO TEISĖS
21. Reikalauti iš savivaldybės biudžetinių įstaigų, kad biudžeto vykdymo ir finansinės
ataskaitos ir kiti reikalingi duomenys būtų pateikti nustatytais terminais ir be klaidų.
22. Kontroliuoti savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumą ir
tikslingumą, pastebėjus trūkumus, informuoti skyriaus vedėją, nedelsiant imtis priemonių trūkumams
pašalinti.
V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
23. Finansų skyriaus vyresnysis buhalteris yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus vedėjui, ir atsakingas už pareiginiuose nuostatuose išvardintų
reikalavimų bei funkcijų vykdymą.
24. Už savo pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą Finansų skyriaus vyresnysis buhalteris
atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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