LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2014-12-11 seminaras

„Buhalterinės apskaitos savivaldybių rinkimų komisijose vedimo,
atskaitomybės sudarymo ir atsiskaitymo aktualijos“
[03:05- 05:25] Seminaro eigos pristatymas.

Seminaro klausimai:
1. Lėšų savivaldybių rinkimų komisijoms planavimas ir skyrimas. Lėšų paskirstymas
apylinkių rinkimų komisijoms.


[05:25-09:16] Lėšų savivaldybių rinkimų komisijoms planavimas ir skyrimas. Lėšų
paskirstymas apylinkių rinkimų komisijoms;



[09:16-11:13] Prisijungimas prie Apygardos, Apylinkės darbo vietos ADV.

2. Savivaldybės rinkimų komisijos darbo užmokesčio lėšų planavimas.


[11:13-13:25] Savivaldybės rinkimų komisijos darbo užmokesčio lėšų planavimas;



[16:05-19:45] Paskirtų lėšų darbo užmokesčiui įvedimas į informacinę sistemą ADV;



[19:45-22:13] Lėšų apylinkėms skirstymas visų rinkimų metu.

3. Rezervo darbo užmokesčiui formavimas, naudojimas ir įvedimas į ADV.


[22:13-30:45] Rezervo darbo užmokesčiui formavimas, naudojimas ir įvedimas į ADV;



[30:45-31:40] Planuojamo rezervo naudojimas;



[31:40-34:37] Lėšų iš papildomo rezervo mokėjimas už atliktą darbą;



[34:37-37:58] Kitokios, nei paskaičiuota pagal rekomendacijas, sumos paskyrimas apylinkei
konkrečiam mėnesiui;



[37:58-38:48] Konkretaus mėnesio procentinė lėšų dalis bei panaudotų lėšų kontrolė;



[38:48-39:22] Panaudota darbo užmokesčio suma.

4. Darbo laiko apskaita, darbo užmokesčiui skirtų lėšų kontrolė informacinėje sistemoje
ADV.


[39:22-49:50] Darbo laiko apskaita;



[49:50-58:08] Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;



[58:08-01:04:45] Sodros duomenų suvedimas;



[01:04:45-01:13:50] Nedarbingumo laikotarpio sutapimas su komisijos nario priesaika ir
darbu rinkimų komisijoje.
Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo apmokėjimas.

5.



[01:13:50-01:34:55] Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo apmokėjimas.

6. Samdomo personalo darbo santykių reguliavimas ir darbo apmokėjimas.


[01:34:55-02:00:00] Samdomo personalo darbo santykių reguliavimas ir darbo
apmokėjimas.

7. Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų skatinimo tvarka.


[02:00:00-02:05:28] Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų skatinimo tvarka.

8. Lėšų, skirtų ryšiams, transporto išlaidoms, kitoms prekėms ir kitoms paslaugoms
(reprezentacinėms išlaidoms, rinkėjų pavėžėjimo išlaidoms ir kandidatų rinkimų
programų parengimo spausdinti išlaidoms) panaudojimo galimybės.


[02:05:28-02:15:30] Lėšų, skirtų ryšiams, transporto išlaidoms, kitoms prekėms
naudojimas;



[02:15:30-02:16:00] Kuro nurašymas pagal kuro normų nustatymo metodiką;



[02:16:00-02:26:45] Kanceliarinių, maisto, reprezentacinių bei kitų prekių
panaudojimo galimybės;



[02:26:45-02:28:00] Rinkėjų pavežimui skirtų lėšų panaudojimas;



[02:28:00-02:31:20] Kandidatų programų perengimas spausdinti;



[02:31:20-02:32:57] Ryšiams, transporto išlaidoms, reprezentacijai skirtų lėšų
išdavimas, atsiskaitymas.

9. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas, apskaitos registrų vedimas.


[02:32:57-02:38:13] Buhalterinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas;



[02:38:13-02:40:13] Apskaitos registrai (forma I);



[02:40:13-02:41:37] Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo
apyvartos žiniaraštis (forma II);



[02:41:37-02:43:07] Socialinio draudimo įmok apskaičiavimo ir sumokėjimo apyvartos
žiniaraštis (forma III);



[02:43:07-02:44:22] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai darbo užmokesčiui
apskaitos registras (SDU30);



[02:44:22-02:44:40] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai socialinio draudimo
įmokoms apskaitos registras (SSD 2.1.2.);



[02:44:40-02:45:34] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai ryšių paslaugoms
apskaitos registras (SR.05);



[02:45:34-02:45:55] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai transporto išlaikymui
apskaitos registras (STR.06);



[02:45:55-02:46:42] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai kitoms prekėms
apskaitos registras (SPR.10);



[02:46:42-02:47:19] Lėšų, skirtų savivaldybės rinkimų komisijai kitoms paslaugoms
apskaitos registras (SKP30);



[02:47:19-02:49:59] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms darbo užmokesčiui
apskaitos registras (ADU30);



[02:49:59-02:50:27] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms socialinio draudimo
įmokoms apskaitos registras (ASD 2.1.2.);



[02:50:27-02:51:08] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms ryšių paslaugoms
apskaitos registras (AR05);



[02:51:08-02:51:30] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms transporto išlaikymui
apskaitos registras (ATR06);



[02:51:30-02:52:45] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms kitoms prekėms
apskaitos registras (APR.10);



[02:52:45-02:54:20] Lėšų, skirtų apylinkių rinkimų komisijoms kitoms paslaugoms
apskaitos registras (AKP30).

10. Atskaitomybės parengimas ir atsiskaitymo tvarka.


[02:54:20-03:01:22] Atskaitomybės parengimas ir atsiskaitymo tvarka;



[03:01:22-03:07:10] Kitos pastabos (dėl VMI ir Sodros mokesčių, banko generatoriaus
sąskaitai aptarnauti įsigijimo, komisijos narių įgaliojimų pasibaigimo, elektroninių laiškų
skaitymo.

