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I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybe yra priskiriama strukturinio padalinio vadol.q grupei.
2. Pareigybes lygis: A2.

..-\_ 3. Vyriausiasis buhalteris pavaldus gimnazijos direktoriui.

SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANCIAM DARBUOTOJUI

4. Vyriausioj o buhalterio kvalifikaciniai reikalavimai :

4.1. ne Zemesnis kaip auk5tasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis i5silavinimas;
4.2. analogi5ka darbo patirtis ne maLiaukaip 2 metus;
4.3. moketi dirbti su programomis MS Word, VSAKIS, BiudZetas VS, naudotis internetu.
5. Vyriausiasis buhalteris turi Linoti ir i5manyti:
5.1. gimnazijos veiklos sritis;
5.2. Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus

teises aktus, reglamentuoj andius vyr. buhalterio vykdomas funkcij as.
6. Vyriausiais buhalteris privalo vadovautis:
6.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyniniais aktais;
6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

\/ galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq lstaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saugQ ir sveikat4;

6.3. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

7. Vyriausias buhalteris privalo gebeti praktiniame darbe taikyti buhaltering apskait4
reglamentuojandius teises aktus, vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus.
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8. Vyriausiasis buhalteris atlieka Sias funkcijas:
8.1. organizuoja Buhalterijos darb4 ir jam atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti

finansines veiklos planus ir ataskaitas;
8.2. siulo ir formuoja Buhalterijos personalq ir uLlil<rina, kad jame dirbandiq darbuotojq

kompetencrja biitq pakankama Buhalterijos pavestoms funkcijoms igyvendinti;
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! g.3. uZtikrina finansiniq operaciiq teisetum4, buhaltering apskait4, valstybes/savivaldybes le5q
panaudojim4 istatymq nustatyta tvarka ir tinkamq finansiniq dokumentq tvarkym4;

8.4 r,ykdo gimnazijos turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq apskait4 bei
kontrolg pagal vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus ir kitus teises aktus
finansq valdymo ir apskaitos informacineje sistemoje;

8.5. rengia mokejimq nurodymus banko le5q pavedimam vykdl.ti;
8.6. rengia istaigos biudZeto ir kitq finansavimo Saltiniq r,ykdymo bei kitas ataskaitas teises aktq

nustatyta tvarka bei terminais ir, gimnazijos direktoriui pasira5ius, teikia jas asignavimq valdytojams
bei kitoms institucijoms pagal kompetencij4;

8.7. rengia gimnazijos suvesting finansinE atskaitomybg ir, gimnazijos direktoriui pasira5ius,
teikia valstybes/savivaldybes biudZetinems istaigoms, kuriq vadovai yra biudZeto asignavimq
valdytojai ir kuriems pavaldls, jq nustatlta tvarka ir terminais;

8.8. rykdo i5anksting ir einam4j4 hnansq kontroles;
8.9. vengia bet kokio neigiamo poveikio istaigos reputacijai.
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