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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“VYRIAUSIOJO BUHALTERIO  

PAREIGYBĖS PRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vyr. buhalteriu skiriamas asmuo, turintis aukštąjį profesinį (ekonominį ar finansinį) 

išsilavinimą ir ne mažesnį nei 5 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo 

vadovo pareigose stažą. 

2. Vyr. buhalterį skiria ir atleidžia lopšelio-darželio direktorius. 

3. Vyr. buhalteris turi žinoti (išmanyti): 

3.1. Buhalterinės apskaitos įstatymus. 

3.2. Kaip atsiskaityti su debitoriais ir kreditoriais.  

3.3. Juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas. 

3.4. Kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus 

nuostolius. 

3.5. Kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes. 

3.6. Buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus. 

3.7. Kaip vykdyti patikras ir dokumentų revizijas. 

3.8.Šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos 

skaičiavimo darbus, ūkinės bei finansinės veiklos analizes. 

3.9. Civilinę teisę, finansų, mokesčių ir ūkio įstatymus. 

3.10. Įstaigos struktūrą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą. 

3.11. Nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo 

taisykles. 

3.12. Kaip forminti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą apskaitos skyriuose. 

3.13. Finansinių skaičiavimų formas ir tvarką. 

4. Dirbdamas vyr. buhalteris vadovaujasi: 

4.1. Šia pareigine instrukcija. 

5. Vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 

6. Nesant vyr. buhalteriui (komandiruotė, atostogos, liga ir t.t.), jo pareigas atlieka 

pavaduotojas (nesant pavaduotojui – nustatyta tvarka direktpriaus įsakymu paskirtas asmuo), 

atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku. 

 

II. PAREIGOS 

 

Vyr. buhalteris atlieka šias funkcijas: 

1.Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir 

kitus teisės aktus. 

2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą- 

ataskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, mokesčių 

administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms. 

3.Teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais. 

4.Vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.. 

5.Rengia biudžetinės įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir vadovui pasirašius, teikia 

savivaldybės  administracijai jos nustatyta tvarka ir terminais. 



6.Užtikrina racionalų įstaigos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, 

maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines 

technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas 

bei metodus. 

7. Kontroliuoja kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo 

įsipareigojimų forminimo tvarkos. 

8.Užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, 

administracinių, ūkinių bei kitų išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinių balansų nurašant 

trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius; kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, 

taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą. 

9. Suteikia metodinę pagalbą įstaigos padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, 

kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.  

10. Praneša mokyklos direktoriui apie visus išaiškintus įmonės bei struktūrinių padalinių 

buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems 

šalinti. 

 

III. TEISĖS 

 

Vyr. buhalteris turi teisę: 

1. Inicijuoti pasitarimus biudžetinėje įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos 

klausimais. 

2.Nurodyti biudžetinės įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai 

tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus.Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi 

biudžetinės įstaigos darbuotojai. Netavarkingai paruoštų dokumentų nepriimti. 

3.Vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus 

dokumentus.  

4. Rengti ir teikti biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus, reikalauti iš biudžetinės įstaigos 

darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas. 

5. Reikalauti iš atsakingų biudžetinės įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, 

kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei 

vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais  ir atliekamais 

mokėjimais. 

6. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti įstaigos vadovui. 

6. Į poilsį įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

Vyr. buhalteris atsako už: 

1.Buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę 

formą, bei apskaitos registrų parinkimą. 

2.Visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrystų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų 

įtraukimą į apskaitą. 

3.Buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui. 

4.Teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku. 

5. Apskaitos informacijos patikimumą. 

6.Ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo 

apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę arba sutartyje 

nustatytas finansų kontrolės funkcijas. 

7.Biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis. 

8.Teikia suvestinės finansinės atskaitomybės sudarymą pagal savo ir biudžetinių įstaigų 

pateiktos finansinės atskaitomybės duomenis. 

9.Vyriausias buhalteris, gavęs biudžetinės įstaigos vadovo nurodymus, nevykdo jų, jeigu su 

tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos 

nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas 



nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka biudžetinės įstaigos 

vadovui. 

10.Vyriausias buhalteris, atskleidęs neteisėtus biudžetinės įstaigos darbuotojų veiksmus 

(prašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir 

disponavimą juo ir kitą neteisėtą veiklą), privalo raštu informuoti apie tai biudžetinės įstaigos 

vadovą. 

 
 


