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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PREIGYBĖ 

 

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ (toliau – Lopšelis-darželis) apskaitą 

tvarkantis asmuo (buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo 

užmokestį iš Lopšeliui-darželiui Marijampolės savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Šis pareigybės aprašymas nustato Lopšelio-darželio buhalterio funkcijas, teises ir 

atsakomybę. 

4. Buhalteris tiesiogiai pavaldus Lopšelio-darželio vyriausiajam buhalteriui, atskaitingas - 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Buhalteriu gali dirbti asmuo, turintis (ekonominį ar finansinį) aukštąjį ar ne žemesnį kaip 

aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. 

6. Buhalteris turi žinoti (išmanyti): 

6.1.  buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus; 

6.2.  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, turto valdymą, naudojimą ir 

disponavimą juo reglamentuojančius norminius aktus, turto nurašymo tvarką, inventorizacijos tvarką 

ir kitus norminius dokumentus; 

6.3. aukštesniųjų finansinių, kontrolės organų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir 

norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo 

klausimus, taip pat klausimus, susijusios su ūkine bei finansine veikla; 

6.4. kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas 

vertybes; 

6.5. kaip inventorizuoti pinigines lėšas bei materialines vertybes; 

6.6. šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant 

apskaitos skaičiavimo darbus ir Lopšelio-darželio ūkinės bei finansinės veiklos analizes, mokėti 

taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatus 

buhalterinėje apskaitoje. 

7. Buhalteris dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės 

nutarimais, kitais finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Lopšelio-darželio nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, darbų, gaisrinės, civilinės saugos reikalavimais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Buhalteris privalo vykdyti: 

8.1. Lopšelio-darželio direktoriaus bei vyriausiojo buhalterio teisėtus nurodymus ir 

atsiskaityti jiems; 

8.2. tinkamai surašyti ir pasirašyti, saugoti dokumentus Lopšelio-darželio buhalterijoje ir 

nustatyta tvarka perduoti juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą; 
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8.3. vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) įnašų už ugdytinių maitinimą ir išlaikymą įstaigoje 

apskaitą; 

8.4. konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), Lopšelio-darželio darbuotojus įnašų už ugdytinių 

išlaikymą įstaigoje klausimais; 

8.5 vykdyti mažaverčių materialinių vertybių t.y. atsargų ir inventoriaus apskaitą 

(užpajamuoti ir nurašyti/išduoti pagal priimtus iš atsakingų asmenų, komisijų dokumentus); 

8.6. vykdyti saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos 

norminių aktų reikalavimus; 

8.7. laikytis darbo tvarkos taisyklių, dirbti pagal Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą 

darbo grafiką; 

8.8. vykdyti kitus Lopšelio-darželio direktoriaus nurodymus ir pavedimus pagal 

kompetenciją; 

8.9. dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų objektyvių priežasčių nesant vyriausiajam 

buhalteriui įstaigoje, jo funkcijas atlieka buhalteris, garantuodamas nenutrūkstamą įstaigos veiklą. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, buhalteris atsako pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

10. Už Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, direktoriaus įsakymų ir 

nurodymų nevykdymą. 

11. Už padarytą materialinę žalą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus. 

12. Buhalteris už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako vidaus tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku 

 

_______________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

Data 


