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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) vyriausiojo buhalterio pareigybės 

aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. 

3. Pareigybės lygis – A. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM BUHALTERIUI 

4. Vyriausiasis buhalteris yra Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) 

darbuotojas, tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

5. Vyriausiąjį buhalterį į darbą priima ir atleidžia mokyklos direktorius LR įstatymų 

nustatyta tvarka. 

6. Vyriausiojo buhalterio pareigas gali eiti asmuo: 

a. turintis aukštąjį arba aukštesnįjį ekonominį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų 

darbo patirtį šioje srityje; 

b. turintis aukštąjį arba aukštesnįjį ne ekonominį išsilavinimą ir turintis ne mažesnę kaip 6 

metų darbo patirtį šioje srityje. 

7. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti: ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės 

saugos taisykles, tarnybinio etiketo taisykles bei etikos kodeksą. 

8. Vyriausiasis buhalteris turi mokėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis 

(Word, Excel). 

9. Vyriausiasis buhalteris savo darbe vadovaujasi vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu, direktoriaus raštiškais bei 

žodiniais nurodymais. 

10. Vyriausiasis buhalteris turi būti išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 
11. Vyriausiasis buhalteris dirba pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. 

 

III SKYRIUS 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS 

 

12. Apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus. 

13. Tvarkyti žurnalą-didžiąją knygą, sudaryti mėnesines, ketvirtines atskaitomybes, laiku 

pateikti metinį balansą Finansų skyriui. 

14. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus mokyklos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms. 

15. Analizuoti  mokyklos  finansų veiklą ir pagal buhalterinės  apskaitos duomenis 

nustatyti ekonomijos šaltinius ar nuostolių priežastis. 

16. Dalyvauti ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto, atsargų, piniginių lėšų 
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inventorizacijoje ir įforminti inventorizavimo dokumentus. 

17. Parengti mokėjimo pavedimus ir juos pateikti bankui, gauti iš banko sąskaitų išrašus, 

tvarkyti kasinių išlaidų apskaitą. 

18. Sudaryti visus memorealinius orderius. 

19. Vykdyti išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis. 

20. Vykdo mokyklos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius. 

 

 

IV SKYRIUS 

 DARBUOTOJO TEISĖS 

 

21. Inicijuoti pasitarimus mokykloje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos 

klausimais. 

22. Nurodyti mokyklos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai 

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

darbuotojai. 

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

kitus dokumentus. 

24. Rengti ir teikti mokyklos vadovui pasiūlymus, reikalauti iš mokyklos darbuotojų, kad 

būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas. 

25. Reikalauti iš atsakingų mokyklos 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. 

26. Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą jeigu tai prieštarauja įstatymams, atsisakymo 

motyvus pateikti raštu. 

27. Kelti kvalifikaciją. 
28. Gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka. 
29. Gauti teisės aktuose nustatytas socialines garantijas. 
30. Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje. 
31. Būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu. 
32. Dalyvauti mokyklos darbuotojų susirinkimuose ir reikšti savo nuomonę. 

33. Kontroliuoti pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti, kad 

juose padarytos klaidos ar prirašymai būtų ištaisyti. 

34. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti direktoriui. 

35. Nepriimti iš struktūrinių padalinių klaidingų buhalterinių ir apskaitos dokumentų. 

 

V SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

36. Vyriausiasis buhalteris atsako už: 

36.1. finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą; 

36.2. valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka; 

36.3. tinkamą dokumentų įforminimą; 

36.4. trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos 

pažeidimus; 

36.5. atsiskaitymą laiku su savivaldybe, valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, 

banku ir kitomis įstaigomis; 

36.6. įstatymų, įsakymų, nutarimų ir kitų norminių aktų vykdymą; 

36.7. laiku pateikiamą ir teisingai tvarkomą buhalterinę apskaitą; 

36.8. savo profesinių nuostatų pažeidimus. 
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37. Už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą vyriausiasis 

buhalteris atsako mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 
____________________________ 

 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 


