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APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija - 11.
II.

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga tvarkyti savivaldybės administracijos,
administracijos struktūrinių padalinių buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialinių ir
finansinių išteklių naudojimą, ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą.
Užtikrinti lėšų, gaunamų pagal visas patvirtintas programas, iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų , ir kitų gaunamų lėšų apskaitą. Užtikrinti atskaitomybės teikimą pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir atskaitomybės standartus.
III.

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė apskaita .
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas turri atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
tvarkymą;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, buhalterinį
arba ekonominį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų buhalterinės apskaitos biudžetinėse
įstaigose darbo patirtį;
6.3. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminit, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti
pasiūlymus;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos, biudžeto sandaros, biudžetinių įstaigų, buhalterinės apskaitos, valstybės ir savivaldybės
turto valdymo įstatymus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu, apskaitos programomis FINISA,
FINALGA, VSAKIS sistema;
6.7. būti pareigingas, darbštus, sąžiningai vykdyti savo pareigas.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaito savivaldybės administracijai skirtas lėšas pagal atskiras programas;
7.2. tvarko Europos sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaitą;
7.3. veda Didžiąją knygą, ruošia ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus;
7.4. tikrina duomenų suvedimą į apskaitos programas, buhalterinių įrašų teisingumą, konsultuoja
skyriaus darbuotojus apskaitos klausimais;
7.5. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui apskaitos organizavimo klausimais;
7.6. tikrina sudarytas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas pagal funkcinę klasifikaciją,
finansavimo šaltinius, nustatytais terminais teiūkia finansuojančiai įstaigai;
7.7. analizuoja išlaidų pokyčius, jų tikslingumą, teikia informaciją ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
7.8. nesant skyriaus vedėjo (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. atvejais), atlieka
skyriaus vedėjo funkcijas;
7.9. dalyvauja savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

