PIHTLA VALLAVALITSUSE PEARAAMATUPIDAJA AMETIJUHEND
I ULDSATTED
I . Lametinimetus-pearaamatupidaj

a

.2.teenistusvaldkond-raamatupidamine
3. struktuurii.iksus-Pihtla Val lavalitsus
I .4.otsene j uht- vallavanem
1 .5.ametisse nimetab vallavanem.
I 6.teen i stu saeg m?iiiramata.
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II AMETIKOHA EESMARK
Pihtla Vallavalitsuse ja valla asutuste raamatupidamisalase to<j korraldamine
Valla eelarve taitmise arvestuse 6ige ja digeaegse pidamise tagamine.
III TEENISTUSKOHUSTUSED
Vastutab iseseisvalt vajalike t<i<jde kvaliteetse tiiitmise eest.
3.1 .Pihtla Vallavalitsuse ja vallaasutuste raamatupidamise arvestuse korraldamine ja teostamine
3.2.Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja vajadusel neis muudatuste tegemine.
3.3 Valla ja valla allasutuste eelarvete, lisaeelarvete ja eelarve muutmise projektide koostamine
ja Oigeaegne esitamine vallavolikogule
3.4 valla eelarve taitmise ja raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine
3.5.Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujatele ja tcititajatele palga ning volikogu
liikmetele hiivitise 6ige ja digeaegne arvestamine ja pangakontole kandmine
3.6.Pearaamatu pidamine.
3.7 Suhtlemine riigikassaga
3.8 Vallavanema poolt antu iihekordsete iilesannete ttiitmine, kui pdhiiilesannete tiiitmine seda

v6imaldab.
3.9 Raamatupidamisdokumentide s[ilitamine javalla arhiivi iileandmine vastavalt kehtivale
korrale
3.10 ilma erikorraldusteta tilesannete taitmine, mis tulenevad t<iri iseloomust vdi tri6 tildisest
kdigust.
3 . I I K6i gi raamatupidamise ga seonduvate kiisimuste lahendamine.
3.12 .Osalemine tddgruppides ja komisjonide t66s.
IV OIGUSED
4.1.Allkirja 6igus
4. I . 1 Kassa-i a pangadokumentidele.
4.1 .2.Raamatupidami saruannetele
4. I .3. Stati stilistele aruannetele
4. I .4. Eelarve taitmise kassapdhi stele aruannetele.
4.2.Info saamise 6igus vallavalitsuse t<iotajatelt ja vallaasutuste tootajatelt tdoiilesannete
tiiitmiseks
4.3.Teha ettepanekuid vallavanemale raamatupidamise tcicjkorralduse muutmiseks
teenistusvaldkonda kuuluvate kiisimuste lahendamiseks
4.4.Tiiiend6ppe 6igus ametiasutuse kulul nii teenistusiilesannete taitmise kui erialaste teadmistega
SEOSCS.

4.5.Puhkuse 6igus 35 k.p+lisapuhkus teenistusaastate eest vastavalt avaliku teenistuse seadusele

V NOUDED KVALIFIKATSIOONILE
5.1. kutsek6rgharidus
5.2.eelnev todkogemus raamatupidajana, bilansivdimelisus
5.3.valdab eesti keelt keeleseaduse n6uetele vastavalt.

5 .4

.aw uti kiisitsem i se o skus raamatup idami spro gramm ide tas emel.

5.5.Isiksuse omadused
5.5.1 .t66vdime,vastupidavus,v6ime t66tada pingeolukorras ning

5.5.2.Kohusetunne,otsustus-vastutusvdime,kohustuste

effektiivselt kasutada todaega.

tiipne ja Sigeaegne taitmine.

VI PIIRANGUD JA ERITINGIMUSED
6.l.T66koha piirang-samaaegne t66tamine teise t<i6andja juures tcidandja loal.
VII AMETIJUHENDI MUUTMINE
T.l.Ametijuhend vaadatakse l6bi ja vajadusel muudetakse kord aastas
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Kiiesolevaga kinnitan, et olen tutvunud pearaamatupidaja ametijuhendiga ning kohustun jiirgima
sellega etteniihtud tingimusi ja ndudeid.
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