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KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas reglamentuoja darbuotojo, dirbančio 

ikimokyklinėje įstaigoje, profesinę veiklą. 

2. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) vyriausiasis 

buhalteris yra asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį. 

3. Lopšelio-darželio vyriausiąjį buhalterį priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-

darželio direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Vyriausiais buhalteris turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį ar ekonominį 

išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metus darbo pagal specialybę stažą, gebėjimą vadovauti apskaitos 

darbui.  

5. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti buhalterinės apskaitos įstatymus, aukštesniųjų 

finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius 

aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus; 

taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla; civilinę teisę, finansų, mokesčių 

ir veiklos įstatymus; įstaigos struktūrą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą; nuostatus ir 

instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles, VSAFAS. 

6. Vyriausiasis buhalteris yra pavaldus Lopšelio-darželio direktoriui, buhalterinės 

apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos 

klausimais – Kretingos rajono savivaldybės Ekonomikos ir biudžeto skyriui. 

7. Skiriant asmenis vyriausiojo buhalterio pareigoms ir atleidžiant iš jų, apskaitos 

reikalai, jeigu įmanoma, perduodami ir perimami ataskaitinio laikotarpio (mėnesio,  ketvirčio, 

metų)  pabaigoje. Turi  būti užbaigta praėjusio ataskaitinio   laikotarpio   apskaita   ir   sudaryta 

ataskaita 

8. Pareigų perdavimas  ir  perėmimas  įforminamas  aktu. Iškilus nesutarimams, 

vyriausiasis buhalteris perduoda ir perima reikalus dalyvaujant Kretingos rajono savivaldybės 

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus atstovui. 

9. Vyriausiasis buhalteris negali vienu metu  eiti pareigų, susijusių su finansine veikla, 

savo ir kitoje įstaigoje. 

10. Vyriausiajam buhalteriui  negali  būti pavestos pareigos, susijusios su tiesiogine 

materialine atsakomybe už prekines bei materialines vertybes. Jam draudžiama gauti prekines ir 

materialines vertybes, priklausančias įstaigai. 

11. Vyriausiajam buhalteriui nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.), jo teisėmis 

naudojasi ir jo pareigas atlieka kitas darbuotojas, paskirtas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

12. Vyriausiasis buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, rajono mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

Lopšelio – darželio direktoriaus įsakymais, Lopšelio – darželio veiklos nuostatais ir šiuo pareigybės 

aprašymu. 

 

II. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS 

13. Vyriausiasis buhalteris atlieka šias funkcijas: 



13.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą ir kitus teisės aktus; 

13.2. pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką, atsižvelgdamas 

į įstaigos veiklos struktūrą ir ypatumus. 

13.3. veda įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja 

ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, įstaigos nuosavybės saugumą.  

13.4. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą 

– apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

13.5. teikia Lopšelio - darželio direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės 

apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, 

klausimais; 

13.6. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę susijusią su ūkiniu įvykių ir 

operacijų dokumentavimu, piniginių lėšų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu, 

remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

13.7. rengia įstaigos finansinę atskaitomybę. 

 

 III. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOS 

 

14. Vyriausiasis buhalteris užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės 

lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimą ir kontrolę. 

15.   Vyriausiasis buhalteris  privalo, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, taip 

organizuoti  buhalterinę apskaitą, kad būtų: 

15.1. plačiai taikomos apskaitos  kompiuterizavimo  šiuolaikinės  priemonės, tobulesnės 

buhalterinės apskaitos formos bei metodai; 

15.2. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei 

pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, 

susijusios su lėšų cirkuliacija;  

15.3.   tiksliai    apskaitomos   išlaidų   sąmatų   vykdymo operacijos; 

15.4.   tvarkoma   įstaigoje   įteisintos   ūkinės   veiklos finansinių rezultatų (specialiųjų 

lėšų pajamų) apskaita; 

15.5. teisingai  apskaičiuotas ir  laiku  pervestas  fizinių  asmenų pajamų  mokestis 

ir  kitos įmokos  į biudžetą, valstybinio socialinio   draudimo   įnašai, įsiskolinimas juridiniams ir 

fiziniams asmenims; 

15.6. padedama valstybės kontrolės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą 

apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobimą, laiku perduodami dokumentai teismo ir 

tardymo organams; 

15.7.  buhalterinės   ataskaitos   formos   pildomos   pagal  buhalterinius įrašus  bei 

pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos Kretingos rajono savivaldybės Ekonomikos ir 

biudžeto  skyriui; 

15.8.  tikrina,  kaip  tvarkoma  buhalterinė  apskaita   kasoje ir tvarko sandėliuose, 

rengiami apskaitos darbuotojų instruktažai  ir konsultacijos  apskaitos ir ataskaitų sudarymo 

klausimais; 

15.9. tinkamai  saugomi buhalteriniai dokumentai ir nustatyta tvarka perduodamos į 

archyvą. 

16.   Vyriausiasis buhalteris privalo kontroliuoti, kad būtų: 

16.1. laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo 

taisyklių; 

16.2. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai 

atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės ir kasos drausmės; 

16.3. laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, 

atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių; 



16.4. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai 

kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės; 

16.5. teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai. 

17.  Dokumentai,   pagal  kuriuos  priimamos  ir  išduodamos piniginės lėšos  bei 

prekinės  ir materialinės vertybės, taip pat įsakymai dėl  darbuotojų  tarnybinių  atlyginimų, 

premijų  ir   darbo  užmokesčio   priedų  nustatymo,  materialiai atsakingų asmenų  (kasininkų  ir 

kitų darbuotojų) priėmimo į  darbą ir  atleidimo iš  darbo, visiškos  materialinės atsakomybės 

sutartys,  darbų bei  paslaugų atlikimo sutartys turi  būti pasirašyti  įstaigos vadovo  (asignavimų 

valdytojo)  arba jo įgalioto  asmens   ir gali būti   vizuoti   vyriausiojo   buhalterio. 

18. Vyriausiasis  buhalteris  turi  aktyviai  padėti rengti  priemones lėšų saugumui 

užtikrinti, užkirsti kelią  trūkumams ir  neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių 

naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. Atskleidęs neteisėtus  pareigūnų 

veiksmus  (prirašymą,  lėšų naudojimą   ne    pagal   paskirtį,    kitus    pažeidimus    bei  

piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris praneša  apie tai įstaigos vadovui, kad būtų užkirstas 

kelias neteisėtiems  veiksmams. Jeigu  informuotas vadovas nesiima reikiamų priemonių, jų 

pagal  savo kompetenciją turi imtis vyriausiasis  buhalteris. 

19. Vyriausiasis buhalteris, gavęs įstaigos  vadovo nurodymus,  nepradeda jų  vykdyti, 

jeigu su tuo susijusios operacijos  prieštarauja  įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos 

sąmatoje, ir apie tai informuoja vadovą raštu. Tokiu  atveju visa  atsakomybė už  neteisėtos  

operacijos  atlikimą tenka įstaigos vadovui. 

 

IV. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO TEISĖS 

 

20. Vyriausiasis buhalteris turi teisę:  

20.1.  pareikalauti   iš  atsakingų  darbuotojų, o prireikus informuoti įstaigos vadovą, 

kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir  

materialinių  išteklių   normavimui  bei   saugumui   užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti; 

20.2. kontroliuoti,  kaip taikomos  piniginių lėšų, prekinių  ir materialinių vertybių 

naudojimą 

20.3.  tikrinti,  ar  tinkamai  tvarkomas  Lopšelio-darželio  sandėlių ūkis, ar sandėliuose 

yra svarstyklių  bei  kitų  matavimo  prietaisų,  ar  sudarytos  sąlygos  priimti, saugoti ir išduoti 

produktus bei materialines vertybes 

20.4. inicijuoti pasitarimus Lopšelyje-darželyje asignavimų bei turto valdymo ir 

apskaitos klausimais;  

20.5. nurodyti lopšelio-darželio darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei 

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

Lopšelio-darželio darbuotojai; 

20.6. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, 

ataskaitas ir kitus dokumentus; 

20.7. rengti ir teikti Lopšelio-darželio direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš Lopšelio-

darželio darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas; 

20.8. reikalauti iš atsakingų Lopšelio-darželio darbuotojų raštiškų ir žodinių 

paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti, išankstinei ir 

einamajai kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais 

ir atliekamais mokėjimais. 

 

V. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ 

 

21. Vyriausiasis buhalteris atsako už: 

21.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Lopšelio-darželio veiklos pobūdį ir 

teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą; 



21.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių 

operacijų įtraukimą į apskaitą; 

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

21.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku; 

21.5. apskaitos informacijos patikimumą; 

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

tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę , išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;  

21.7. biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis; 

22. Vyriausiasis buhalteris, gavęs Lopšelio-darželio direktoriaus nurodymus, nevykdo 

jų, jeigu su tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos 

nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja direktorių. Jeigu Lopšelio-darželio direktorius 

nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka direktoriui. 

23. Vyriausiasis buhalteris, atskleidęs neteisėtus Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmus 

(prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą 

juo ir kitą neteisėtą veiklą), privalo raštu informuoti apie tai Lopšelio-darželio direktorių. 

18. Biudžeto pajamų  ir  išlaidų  vykdymui  kontroliuoti  reikia informacijos, 

kurios  pagrindinis šaltinis  yra atskaitomybė.  Už  jos teisingumą atsako vyriausiasis buhalteris. 

24. Vyriausiasis buhalteris kartu su Lopšelio-darželio direktoriumi  atsako, jeigu: 

24.1. neteisingai  tvarkoma buhalterinė  apskaita, ne  laiku pateikiama arba klaidinga 

buhalterinė ataskaita; 

24.2. nesilaikoma ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų (išskyrus tuos atvejus, kai vyriausiasis buhalteris apie pažeidimus 

įstaigos vadovą yra įforminęs raštu); 

24.3. priimami vykdyti bei įforminami dokumentai, susiję su operacijomis, kurios 

pažeidžia įstaigos veiklos funkcijas, lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei 

naudojimo tvarką; 

24.4.  netikrinamos,  pavėluotai  ir  neatidžiai  tikrinamos  atsiskaitomųjų, einamųjų  ir 

kitų  sąskaitų bankuose  operacijos,  atsiskaitymai   su   skolininkais   (debitoriais),   skolintojais 

(kreditoriais), su  valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetu;  

24.5. pažeidžiama  trūkumų, įsiskolinimų  ir kitų  nuostolių išieškojimo bei nurašymo 

tvarka; 

24.6. pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus išieškomos iš atsakingų 

asmenų  piniginės nuobaudos; 

24.7. yra kitų buhalterinės apskaitos tvarkymo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų vykdymo pažeidimų. 

25. Drausminę nuobaudą vyriausiajam buhalteriui skiria Lopšelio-darželio direktorius. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Vyriausiasis buhalteris pavaldus ir atskaitingas Lopšelio-darželio direktoriui ir 

Kretingos rajono savivaldybės administracijai.  

27. Vyriausiojo buhalterio darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.    

28. Už pareigų nevykdymą atsako Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

_____________________________ 

  

 


