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VYRIAUSIOSIOJO BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 1. SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti 

konkurso būdu skiria Įmonės direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

2. Vyr. buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir tiesiogiai pavaldus Įmonės 

direktoriui. 

3. Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti Buhalterijos skyriaus darbą ir Įmonės 

finansinę-buhalterinę bei biudžeto apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą. 

4. Pareigybių grupė – II 

 5. Pastovioji mėnesinė alga 12 procentų mažesnė už Įmonės direktoriaus mėnesinės algos 

pastoviosios dalies dydį. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

6. Darbuotojas, priimamas šioms pareigoms eiti, turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį 

išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne 

mažesnį negu 5 m. darbo patirtį finansų srityje ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti. 

 7. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

7.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, Lietuvos 

Respublikos nutarimus, verslo apskaitos standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo 

darbą, teisės aktus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu, vykdymu, sutarčių vykdymo 

kontrole; 

7.2. savo darbe vadovautis Įmonės vadovo įsakymais, Įmonėje patvirtintomis taisyklėmis, 

tvarkomis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais Įmonėje galiojančiais norminiais dokumentais; 

7.3. gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo 

taisykles; 

7.4. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, kompiuterine buhalterine apskaitos 

programa „RIVILĖ GAMA“, įmonėje naudojama dokumentų valdymo sistema „KONTORA“; 

7.5. mokėti naudotis internetu, elektroniniu paštu, www.esaskaita.eu, i.MAS, i.VAZ, i.SAF, 

VĮ „Registrų centras“ savitarnos sistemomis. 

 

III. PAREIGOS 

 

 8. Vyr. buhalteris turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 

 8.1. įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus buhalterijos ir 

apskaitos srityje; 

 8.2. buhalterinės apskaitos formas ir metodus Įmonėje; 

8.3. darbo organizavimo, valdymo ir ekonomikos pagrindus; 

8.4. nuostatas ir instrukcijas, kaip Įmonėje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo 

taisykles; 

8.5. kaip forminti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą Įmonės apskaitoje;  

http://www.esaskaita.eu/
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8.6. buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką; 

 8.7. ekonominės, buhalterinės analizės pagrindus; 

8.8. planą ir sąskaitų korespondenciją; 

 8.9. gamybos technologiją, Įmonės darbo specifiką, dokumentacijos rūšis ir jos srautus; 

 8.10. ūkio operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių 

įforminimo tvarką; 

 8.11. kaip atsiskaityti su kreditoriais; 

 8.12. juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas; 

 8.13. kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus 

nuostolius; 

 8.14. kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes, materialines vertybes, debitorinius ir 

kreditorinius įsiskolinimus; 

 8.15. finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo tvarką ir terminus; 

 8.16. darbo apmokėjimo tvarką ir dokumentaciją; 

 8.17. medžiagų ir kitų materialinių vertybių apskaitos tvarką; 

 8.18. pirminę apskaitos dokumentaciją; 

 8.19. ekonomines reikšmes, sutrumpinimus, pavadinimus, mato vienetus; 

 8.20. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos 

apsaugos reikalavimus, pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus; 

 8.21. saugaus eismo Įmonės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimus. 

9. Vyr. buhalteris privalo: 

9.1. organizuoti Įmonės finansinę ir buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir 

taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų 

teisingi ir laiku pateikti Įmonės direktoriui, Įmonės valdybai, mokesčių, socialinio draudimo, 

statistikos bei kitoms institucijoms; 

9.2. užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, racionalų lėšų naudojimą ir tinkamą 

dokumentų įforminimo, buhalterinių įrašų teisingumą; 

9.3. užtikrinti išankstinę finansų kontrolę, nustatant ar ūkinė operacija yra teisėta, ar 

dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti, ar jai atlikti pakaks 

patvirtintų lėšų; 

9.4. grąžinti ūkinės ar finansinės operacijos dokumentus juos rengusiam darbuotojui, jeigu 

išankstinės finansų kontrolės metu nustato, kad ūkinė ar finansinė operacija yra neteisėta arba kad: 

jai atlikti nepakaks suplanuotų lėšų; operaciją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti. 

Nustatęs šiuos faktus, privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės ar finansinės operacijos dokumentus ir, 

nurodydamas atsisakymo priežastis, apie tai tarnybiniu pranešimu informuoti Įmonės direktorių. 

9.5. parengti Įmonės apskaitos tvarkymo sistemą; 

9.6. rengti sąskaitų planą, pirmines dokumentų formas, naudojamas forminti ūkines 

operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių formų, vidaus buhalterinių ataskaitų dokumentų formas; 

9.7. puikiai išmanyti Įmonėje naudojamą buhalterinės apskaitos programą, dirbti su ja, 

pildyti buhalterinės apskaitos dokumentaciją, rengti ataskaitinius dokumentus; 

9.8. paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbą, nustatyti jų atsakomybę ir atsiskaitymo 

terminus; 

9.9. organizuoti finansinę ir buhalterinę apskaitą taip, kad būtų: 

9.9.1. plačiai taikomos apskaitos darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei 

automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulinamos buhalterinės apskaitos formos bei metodai; 

9.9.2. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės 

priemonės, laiku ir teisingai fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, 

susijusios su lėšų cirkuliacija; 

9.9.3. teisingai atliekama Įmonėje vykdomos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita; 

9.9.4. teisingai ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą, socialinio draudimo įmokos, grąžintos 

bankams paskolos ir įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims; 
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9.9.5. užtikrinama, jog buhalterinės-finansinės apskaitos informacija būtų objektyvi, 

pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus bei išorės informacijos vartotojams. 

9.10. rengti, dalyvauti rengiant ir teikti teisės aktų projektus, susijusius su buhalterine 

apskaita, tvirtinti Įmonės direktoriui; 

9.11. tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir 

nustatyta tvarka perduoti į Įmonės archyvą;  

9.12. saugoti ir tinkamai naudoti Įmonės antspaudą; 

9.13. kontroliuoti, kad būtų laikomasi nustatytų prekių ir materialinių vertybių priėmimo ir 

išdavimo reikalavimų; 

9.14 užtikrinti, kad finansinių operacijų sumos atitiktų pirkimo dokumentuose užfiksuotas 

sumas ir jų neviršytų; 

9.15. vykdyti viešųjų pirkimų sutarčių operacijų kontrolę; 

9.16. kontroliuoti, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami 

atlyginimai, priedai, priemokos, premijos ir kiti įstatymais numatyti išmokėjimai ir kompensacijos, 

griežtai laikomasi finansinės ir kitos drausmės; 

9.17. kontroliuoti, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių, 

nebaigtos gamybos ir darbų, atskaitymų bei kito turto inventorizavimo reikalavimų; 

9.18. tvarkyti sąskaitas bankuose, vykdyti atsiskaitymo operacijas per bankų sąskaitas ir 

kontroliuoti lėšų judėjimą, tikrinti gautas įplaukas, išlaidas bei likučius su apskaitos registrų 

duomenimis. 

9.19. vykdyti ikiteisminių skolų išieškojimo procedūras (siųsti raginimus paštu, telefonu ar 

kitomis ryšio priemonėmis informuoti skolininkus apie susidariusios skolos dydį); 

9.20. nustatytu laiku ir teisingai nurašyti trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus 

nuostolius; 

9.21. padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir 

neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansų ir ūkio įstatymų 

pažeidimams; 

9.22. atskleidęs neteisėtus Įmonės darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal 

paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimus), pranešti apie tai Įmonės direktoriui, kad būtų 

užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams; 

9.23. vykdyti skolinių įsipareigojimų apskaitą, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

apskaitą, skaičiuoti jo nusidėvėjimą, organizuoti ir dalyvauti materialinių vertybių ir piniginių lėšų 

inventorizacijoje, tikrinti nurašymo teisingumą; 

9.24. pildyti statistines formas, tikrinti socialinio draudimo lėšų finansinės apskaitos formų 

užpildymo teisingumą, nustatytu laiku pateikti statistikos ir socialinio draudimo įstaigoms; 

9.25. pagal įstatymus, atsižvelgiant į Įmonės ypatumus, formuoti / rengti apskaitos politiką 

ir nuolat ją tikslinti / papildyti; 

9.26. teikti Įmonės direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

pasirinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimus; 

9.27. analizuoti Įmonės ūkio, gamybos, finansų veiklas ir pagal buhalterinės apskaitos 

duomenis nustatyti ekonomijos šaltinius ir nuostolių priežastis; 

9.28. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ nuolat sekti Buhalterijai nukreipiamus 

dokumentus, pavedimus, užduotis, informuoti, supažindinti skyriaus darbuotojus su pavestomis 

užduotimis, pateikti jiems nukreiptus dokumentus, informuoti apie užduočių įvykdymo terminus; 

9.29. būti kruopščiam, pareigingam, atsakingam, sugebėti dirbti savarankiškai ir vadovauti 

kolektyvui, mokėti bendrauti su klientais ir užsakovais; 

9.30. vykdyti kitus Įmonės direktoriaus pavedimus, susijusius su vyr. buhalterio veikla. 

10. Vyr. buhalteris privalo pavaduoti vyr. buhalterio pavaduotoją jo kasmetinių ar 

nemokamų atostogų metu bei ligos atveju. Tuo laikotarpiu jis gali naudotis vyr. buhalterio 

pavaduotojo teisėmis, privalo vykdyti jo pareigas ir atsako už sąžiningą ir teisingą vyr. buhalterio 

pavaduotojo pareigų vykdymą. 
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11. Darbo metu vyr. buhalteris privalo laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugaus eismo Įmonės 

teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą. 

12. Privalo darbo metu nevartoti alkoholio ir sutikti tikrintis blaivumą techninėmis 

priemonėmis (alkotesteriu). 

13. Pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti tiesioginiam 

darbo vadovui, administracijai ir, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.  

 14. Darbo metu vyr. buhalteris neturi atlikti jam nepavestų užduočių. 

  

IV. TEISĖS 

 

 15. Vyr. buhalteris turi teisę: 

 15.1. susipažinti su Įmonės direktoriaus įsakymais, jų projektais, susijusiais su jo veikla; 

 15.2. teikti darbo, susijusio su šiame pareigybės aprašyme numatytomis pareigomis, 

tobulinimo pasiūlymus; 

15.3. tikrinti, kaip vykdomi Įmonės direktoriaus įsakymai, kitų institucijų privalomi 

darbuotojams vykdyti dokumentai, susiję su buhalterine apskaita; 

 15.4. reikalauti iš Įmonės struktūrinių padalinių ir skyrių vadovų, jai pavaldžių darbuotojų, 

kad pirminiai dokumentai ir darbo ataskaitos būtų pateiktos laiku ir be klaidų; 

 15.5. atlikdamas išankstinę finansų kontrolę, gauti iš skyrių vadovų arba darbuotojų 

raštiškus ir žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės 

operacijos atlikimo bei dokumentų kopijas; 

 15.6. kontroliuoti pirminių rodiklių įforminimą, paskaičiavimą ir rezultatų teisingumą; 

 15.7. kontroliuoti dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti, kad juose padarytos klaidos 

ar prirašymai būtų ištaisyti; 

15.8. nepriimti iš struktūrinių padalinių, klientų ir užsakovų klaidingų buhalterinių ir 

apskaitos dokumentų; 

 15.9. apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti direktoriui; 

 15.10. reikalauti, kad būtų vykdomi įstatymuose, nutarimuose, norminiuose aktuose 

numatyti reikalavimai ir pateikti duomenys atitiktų tuos reikalavimus; 

15.11. analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, kurie įvyksta neblaiviems (apsvaigusiems) 

darbuotojams, sąlygas bei aplinkybes, aprašytas Valstybinės darbo inspekcijos pateikiamose 

informacijose, ir šalinti priežastis panašiems atvejams įvykti. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

 16. Vyr. buhalteris atsako už: 

 16.1. išankstinę finansų kontrolę: 

 16.2. teisingą apskaitos tvarkymą, vadovaujantis apskaitos politika; 

 16.3. teisingą apskaitos politikos įgyvendinimą; 

 16.4. ūkinių operacijų teisingą ir savalaikį dokumentavimą; 

 16.5. piniginių atsiskaitymų kontrolę; 

 16.6. tai, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, pirkimui 

suplanuotų lėšų, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra 

teisėta; 

 16.7. buhalterinės apskaitos sistemos atitikimą Įmonės veiklos pobūdžiui ir teisinei formai, 

bei apskaitos registrų parinkimą;  

 16.8. tikslią Įmonės turto apskaitą; 

 16.9. teisingą inventorizacijos rezultatų išvedimą ir įtraukimą į apskaitą; 

 16.10. specialiųjų apskaitos dokumentų apskaitą; 

 16.11. finansinės atskaitomybės sudarymą; 
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 16.12. teisingai tvarkomą finansinę-buhalterinę apskaitą, laiku pateikiamus ir teisingus 

buhalterinius duomenis ir ataskaitas; 

16.13. ūkinę–finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ir pažeidimus; 

16.14. netikrinamas ar pavėluotai ir neatidžiai tikrinamas atsiskaitomųjų ir kitų sąskaitų 

bankuose operacijas, atsiskaitymus su skolininkais ir kreditoriais, su mokesčių ir socialinio 

draudimo bei statistikos institucijomis;  

16.15. trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus; 

 16.16. įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų nevykdymą; 

 16.17. dokumentų saugumą ir savalaikį atidavimą į archyvą; 

 16.18. komercinių paslapčių ir patikėtos informacijos saugojimą; 

 16.19. už jai pavestų užduočių savalaikį ir kokybišką vykdymą; 

 16.20. už Įmonės direktoriaus įsakymų ir nurodymų nevykdymą; 

 16.21. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos, darbo 

higienos, gamybinės sanitarijos, saugaus eismo Įmonės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų 

vykdymą; 

 16.22. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 

 16.23. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus; 

 16.24. už padarytą materialinę žalą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

 

 

______________________________________________________ 


