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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Mokykla) vyr. buhalteris yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Vyr. buhalterio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – B.  

3. Profesijos kodas – 121102. 

4. Pareigybės paskirtis: užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų 

panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka tinkamą dokumentų įforminimą. 

 

II SKYRIUS 

       SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą  

iki 1995 metų; 

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą. 

5.3. žinoti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius švietimo biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką ir 

apskaitą bei kitus teisės aktus. 

5.4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius bei gebėjimus dirbti su buhalterinei apskaitai 

reikalingomis programomis; 

5.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

5.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir 

organizuoti savo veiklą. 

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

6.1. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą ir kitus teisės aktus; 

6.2. teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas pagal pareikalavimą- 

apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, mokesčių administratoriams, 

valstybės ir savivaldybės institucijoms; 

6.3. parengti ir teikti statistikos departamentui statistines ataskaitas ŠVF-02, DA01; 

6.4. teikti įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos parinkimo, 

atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais; 

6.5. teikti statistines ataskaitas pagal nustatytus terminus; 

6.6. laikytis vidaus darbo taisyklių, priešgaisrinės ir darbo saugos norminių aktų; 

6.7. vykdyti išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

6.8. tvarkyti kasinių ir faktinių išlaidų bei pajamų apskaitą; 



6.9. inicijuoti pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais; 

6.10. nurodyti įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, 

įforminimo ir pateikimo reikalavimus; 

6.11. perduoti buhalterinius dokumentus archyvavimui pagal raštvedybos reikalavimus; 

6.12. laiku pateikti metines deklaracijas už praėjusius metus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Vyr. buhalteris turi teisę: 

7.1. tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.2. teikti pasiūlymus vadovui dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

7.3. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai  ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

7.4. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas įstatymais numatyta tvarka; 

7.5. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

 

V SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ  

 

8.  Vyriausiasis buhalteris pavaldus Mokyklos direktoriui. 

9. Vyriausiasis buhalteris atsako teisės aktų nustatyta tvarka už: 

9.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, 

bei apskaitos registrų parinkimą; 

9.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių operacijų įtraukimą į 

apskaitą; 

9.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui; 

9.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir  jų deklaravimą laiku; 

9.5. apskaitos informacijos patikimumą; 

9.6. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo 

apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę; 

9.7. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą pagal sąskaitų plano 

registrų duomenis; 

9.8. finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimą laiku į VSAKIS; 

9.9. atleidžiant vyr. buhalterį iš užimamų pareigų, jis privalo sutvarkyti praėjusio 

laikotarpio ataskaitinę buhalterinė apskaitą; 

9.10.  vyr. buhalteris už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. 
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SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos 

2021 m. sausio 28 d. posėdžio 

protokolo nutarimu Nr. T-1 

 

 

Susipažinau, sutinku vykdyti:  

 


