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KRETINGOS RAJONO SALANTŲ KULTŪROS CENTRO 
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Kretingos rajono Salantų kultūros centro vyriausiasis buhalteris yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį, pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis - A2. 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

3.1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį 

išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterijos srityje; 

3.3. tausoti įstaigos nuosavybę; 

3.4. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;  

3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti MS WORD, MS EXSEL, 

internet EXPLORER, STEKAS, FINNET programomis; 

3.6. būti atsakingam racionaliai naudojant darbo materialinius ir finansinius įstaigos 

išteklius, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, ataskaitų bei įvairių atskaitomybės formų 

parengimą laiku; 

3.7. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Kretingos rajono Salantų 

kultūros centro nuostatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, 

darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais su kultūros centro administravimu susijusiais teisės aktais. 

4. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Kultūros centro direktoriui. 

5. Asmenį priimant į vyriausiojo buhalterio pareigas ar atleidžiant iš jų, jeigu įmanoma, 

sudaromas buhalterinės apskaitos duomenų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas. 

6. Kai vyriausiojo buhalterio nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), 

jo pareigas atlieka kitas Kultūros centro direktoriaus paskirtas darbuotojas. 
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III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą 

ir kitus teisės aktus; 
 

7.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą 

apskaitos dokumentus ir registrus Kultūros centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 
 

7.3. teikia Kultūros centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos 

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

7.4. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, 

prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 
 

7.5. rengia Kultūros centro suvestinę, finansinę atskaitomybę ir Kultūros centro direktoriui 

pasirašius, teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriui jų 

nustatyta tvarka ir terminais; 
 

7.6. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo įstatymų nustatyta 

tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę; 

8. Vyriausiasis buhalteris privalo, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, organizuoti 

buhalterinę apskaitą, kad būtų: 
 

8.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis 

ilgalaikis turtas, Kultūros centro skolos bei skolos Kultūros centrui, laiku ir tinkamai užregistruotos 

visos buhalterinės apskaitos operacijos; 
 

8.2. teisingai tvarkoma įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų 

įplaukų vidinė apskaita; 
 

8.3. teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, 

socialinio draudimo fondą ir kt.; 
 

8.4. kai reikia, ekonomiškai pagrįsta Kultūros centro daromų išlaidų būtinybė bei kiti 

direktoriaus reikalaujami apskaičiavimai; 
 

8.5. užtikrinta racionali ir tiksli Kultūros centro turto apskaita; 
 

8.6. užtikrintas teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir perteklių 

įtraukimas į apskaitą; 
 

8.7. užtikrintas specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymasis; 

8.8. tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą); 
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8.9. plačiai taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei 

automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai; 
 

8.10. padedama valstybės kontrolės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą apie 

lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobimą, laiku perduodami dokumentai teismo ir tardymo 

organams.  

9. Vyriausiasis buhalteris privalo kontroliuoti: 

9.1. ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo 

reikalavimų; 
 

9.2. ar laikomasi Kultūros centro materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinų sumų 

įsipareigojimų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos; 
 

9.3. kad laiku ir visiškai būtų padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ir išieškomi 

įsiskolinimai iš Kultūros centro skolininkų; 
 

9.4. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai; 

9.5. ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos; 

9.6. ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai ir juose nurodomi tikslūs duomenys; 
 

9.7. ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę Kultūros centro vardu pasirašyti pirminius 

apskaitos dokumentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai; 
 

10. Vyriausiasis buhalteris suteikia Kultūros centro darbuotojams būtiną buhalterinės 

apskaitos žinių minimumą. 
  

11. Vyriausiasis buhalteris turi aktyviai padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, 

užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, 

finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, 

lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris 

praneša apie tai Kultūros centro direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams. 
 

12. Vyriausiasis buhalteris, gavęs Kultūros centro direktoriaus nurodymus, nepradeda jų 

vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams arba jų vykdymo išlaidos 

nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja direktorių raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už 

neteisėtos operacijos atlikimą tenka Kultūros centro direktoriui. 

 
 

Susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti: 
 


