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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 VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

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

buhalterio (toliau – vyriausias buhalteris) pareigybės aprašymas reglamentuoja vyriausio 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. Vyriausias buhalteris turi: 

4.1.planuoti ir organizuoti veiklą; 

4.2.priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti; 

4.3.išmanyti darbo organizavimo tvarką, dirbti komandoje; 

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

4.5.žinoti Centro veiklos sritis, nuolatinius klientus; 

4.6.dirbti su duomenų bazių valdymo programa ir skaičiuoklemis; 

4.7.dirbti Microsoft Office programomis,  internetu, elektroniniu paštu; 

4.8.Vyriausias buhalteris turi žinoti ir mokėti taikyti VSAFAS. 

4.9. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą. 

5. Vyriausias buhalteris tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

6. Vyriausias buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

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

įsakymais, direktoriaus nustatytomis užduotimis ir šiais pareiginiais nuostatais. 

7. Vyriausiam buhalteriui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), laikinai jo 

pareigas eina ekonomistas, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų atliekamos kokybiškai, 

efektyviai ir laiku. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

8. Organizuoti Centro buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir 

finansų resursų naudojimą, nuosavybės saugumą. 

9. Formuoti apskaitos politiką pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, atsižvelgiant į Centro 

veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrinti jos finansinį stabilumą, formuoti biudžetą. 

10. Vadovauti rengiant ir priimant sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, 

naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės 
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apskaitos dokumentų formų. 

11. Kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir 

dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi. 

12. Organizuoti: 

12.1. turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų 

apskaitą; 

12.2. buhalterijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, 

susijusias su jų judėjimu; 

12.3. gamybos ir apyvartos bei sąmatų vykdymo išlaidų, produkcijos realizavimo, darbų 

(paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą; 

12.4. finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą; 

12.5. inventorizaciją. 

13. Užtikrinti: 

13.1. racionalų Centro ir jo padalinių buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, 

maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus, skatinant naudoti šiuolaikines 

technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas 

bei metodus. 

13.2. dokumentacijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės 

veiklos rezultatų apskaitą; 

13.3. ekonomiškai pagrįstas produkcijos, darbų (paslaugų) savikainos sudaromas kalkuliacijas;  

13.4. darbo užmokesčių mokėjimą; 

13.5. teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai ir rinkliavos į valstybės, regiono ir vietos 

biudžetus, draudimo įmokos į valstybinio socialinio draudimo fondą; 

13.6. griežtai laikomąsi etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, administracinių, ūkinių bei 

kitų išlaidų sąmatų, įstatymų  nurašant trūkumus, skolas ir kitus nuostolius; 

13.7. buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į 

archyvą; 

13.8. sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto 

naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti 

atitinkamiems organams. 

14. Kontroliuoti kaip: 

14.1. laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų 

forminimo tvarkos; 

14.2.  naudojamas darbo užmokesčio fondas; 

14.3. Centro darbuotojams skirtas pareigines algas; 

14.4. inventorizuojant prekes bei materialines vertybes ir pinigines lėšas. 

15. Imtis priemonių, siekiant išvengti trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių 

vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų. 

16. Dalyvauti forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo 

medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams. 

17. Bendradarbiauti su bankais laisvų finansinių lėšų įdėjimo į bankų depozitinius indėlius ir 

aukšto likvidumo valstybinių vertybinių popierių įsigijimo klausimais. 

18. Kontroliuoti apskaitos operacijas su depozitinėmis ir kreditinėmis sutartimis, vertybiniais 

popieriais.  

19. Dalyvauti rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias 

buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos 

priemones.  

20. Suteikti metodinę pagalbą įstaigos padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, 

atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.  

21. Pranešti direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos bei struktūrinių padalinių darbo trūkumus, 

būtinai paaiškinti jų atsiradimo priežastis ir siūlyti būdus jiems šalinti. 

22. Nustatyti jam pavaldžių darbuotojų pareigas ir užtikrinti jų vykdymą. 
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23. Kas mėnesį informuoti direktorių apie suteiktas paslaugas ir finansinę skyrių situaciją. 

24. Direktoriaus pavedimu atlikti kitus darbus, susijusius su buhalterine apskaita ir finansais, 

neapibrėžtus šiuose nuostatuose. 

 

III. TEISĖS 

 

25. Veikti buhalterijos vardu, atstovauti jos interesams bendradarbiaujant su kitais struktūriniais 

padaliniais ir kitomis organizacijomis ūkio, finansų ir kitais klausimais.  

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

ir kitais dokumentais. 

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

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

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

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

padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti. 

31. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti direktoriui. 

32. Nepriimti netvarkingai įformintų dokumentų. 

33. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ir darbo sutartyje 

numatytomis teisėmis. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

34. Buhalteris atsako už: 

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

rengimą, tvarkymą ir apskaitą nustatančių, teisės aktų vykdymą; 

34.2. Tvarkomą ir vedamą buhalterinę apskaitą. 

34.3. Patvirtintos įstaigos apskaitos politikos laikymąsį. 

34.4. Ne laiku arba klaidingai pateiktas ataskaitų formas. 

34.5. Trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus. 

34.6. Priimtų dokumentų laikymą. 

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

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

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

34.10. Centro direktoriaus pavedimų vykdymą.  

34.11. Už skleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, dalykinės, 

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

įstaigoje. 

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

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

___________________________ 

 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

____________________________ 
 Data  
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