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 PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio 

mokymo centro ir reabilitacijos centro 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d.  

įsakymu Nr. V-251 

 

VIEŠOSIO ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - Centras) 

buhalterio (toliau – buhalteris) pareigybės aprašymas reglamentuoja buhalterio, dirbančio Centre 

pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.  

2. Buhalterį priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

3. Buhalteris, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1.turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį arba aukštesnįjį 

buhalterinį, ekonominį ar finansinį išsilavinimą.  

3.2.būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymintis nepriekaištinga profesine 

reputacija: elgesiu ir veikla nepažeidžiantis etikos principų ir taisyklių;  

3.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, administracine teise, Darbo kodeksu 

ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės 

aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę apsaugą, administravimą, dokumentų 

valdymą, ir sugebėti jais vadovautis darbe. 

4. Buhalteris turi: 

4.1. rengti, kaupti ir sisteminti Centro buhalterine apskaita susijusius dokumentus; 

4.2. žinoti Centro veiklos sritis; 

4.3. nuolatinius klientus; 

4.4. išmanyti darbo organizavimo tvarką;  

Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą. 

5. Buhalteris tiesiogiai pavaldus vyriausiajam buhalteriui. 

6. Buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų nustatytomis užduotimis ir šiais pareiginiais nuostatais. 

7. Buhalteriui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), laikinai jo pareigas eina 

kitas buhalteris, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir 

laiku. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

8. Atlikti piniginių lėšų ir pinigų ekvivalentų priėmimo, išdavimo, apskaitos ir apsaugos 

operacijas, vadovaujantis Vyriausybės ir kitų valdžios institucijų patvirtintomis kasos darbo 

organizavimo ir vykdymo taisyklėmis bei kasos apartų naudojimo taisyklėmis. 

9. Išrašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.  

10. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu  vesti  kasos knygą, tikrinti  pinigų likutį su 

kasos knygoje apskaičiuotais likučiais, sudaryti  kasos apyskaitą, įnešti grynuosius pinigus į įstaigos 

sąskaitą banke. 

11. Pagal atitinkamai įformintus ir patvirtintus dokumentus išduoti darbuotojams piniginius 

avansus, išmokėti darbo užmokesčio avansus ir darbuotojams priklausantį darbo užmokestį, 

išmokėti  paskaičiuotus nuompinigius gyventojams. 
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12. Gauti iš banko pinigus pagal banko čekių knygelę darbuotojų darbo užmokesčio 

išmokėjimui, komandiruotės išlaidoms ir kitoms ūkinėms išlaidoms, taip pat nuompinigių 

gyventojams išmokėjimui. 

13. Vesti deponuoto darbo užmokesčio rejestrą. 

14. Pagal pareikalavimą išduoti griežtos atskaitomybės blankus. 

15. Pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoti darbo užmokestį 

darbuotojams, išskaičiuoti iš jo mokesčius ir kitas privalomas išmokas; 

16. Užpildyti ir pateikti socialinio draudimo ataskaitų formas ir mokesčių deklaracijas. 

17. Organizuoti reikiamą dokumentų laikymą ir jų apsaugą. 

18. Išduoti reikiamas pažymas ir dokumentus, atsakymus į užklausimus. 

19. Vyriausio buhalterio pavedimu atlikti kitus darbus ar užduotis, susijusius su buhalterine 

apskaita ir finansais, neapibrėžtus šiuose nuostatuose. 

 

III. TEISĖS 

 

20. Išmokant pinigus pareikalauti iš darbuotojo ar kito asmens dokumento, patvirtinančio jo 

asmenybę. 

21. Neįsileisti į kasos patalpas pašalinių asmenų. 

22. Esant ypatingiems atvejams, panaudoti apsaugos priemones. 

23. Reikalauti, kad vežant grynus pinigus į banką, būtų suteiktas transportas ir apsauga. 

24. Pareikalauti iš atsakingų darbuotojų laiku pateikti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus 

su darbo užmokesčio apskaičiavimu susijusius dokumentus. 

25. Susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, savivaldos organų nutarimais 

ir kitais dokumentais. 

26. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą. 

27. Tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias, reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti.  

28. Reikalauti iš įstaigos darbuotojų savalaikio pirminių dokumentų ir ataskaitų pateikimo. 

29. Kontroliuoti pirminių dokumentų ir ataskaitų užpildymo teisingumą ir reikalauti, kad juose 

padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti. 

30. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti vyriausiajam buhalteriui. 

31. Nepriimti netvarkingai įformintų dokumentų. 

32. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ir darbo sutartyje 

numatytomis teisėmis. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

33. Buhalteris atsako už: 

33.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų 

rengimą, tvarkymą ir apskaitą nustatančių, teisės aktų vykdymą; 

33.2. Tvarkomą ir vedamą jai paskirtą buhalterinės apskaitos darbo sritį. 

33.3. Patvirtintos įstaigos apskaitos politikos laikymąsį. 

33.4. Ne laiku arba klaidingai pateiktas ataskaitų formas. 

33.5. Pinigų, pinigų ekvivalentų, neišduotų griežtos apskaitos blankų ir pažymėjimų apsaugą, 

jų gavimo ir išdavimo teisingumą ir teisėtumą, kasos operacijų teisingumą. 

33.6. Darbo užmokesčio apskaičiavimą, išskaičiuotus mokesčius ir nedarbingumo pašalpas. 

33.7. Priimtų dokumentų laikymą. 

33.8. dokumentacijos kokybišką paruošimą, teisingą tvarkymą ir laiku perdavimą į archyvą; 

33.9. perduotų anspaudų, spaudų saugojimą ir jų naudojimą pagal paskirtį; 

33.10. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

33.11. Centro direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio pavedimų vykdymą.  
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33.12. Už skleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, dalykinės, 

finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri  tapo  prieinama ir žinoma dirbant 

įstaigoje. 

34. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

___________________________ 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
 Parašas  

_____________________________ 
 Vardas, pavardė 

____________________________ 
 Data  
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