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PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VYRESNIOJO BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Ši pareiginė instrukcija reglamentuoja Panevėžio rajono švietimo centro (toliau –Švietimo 

centras)  vyresniojo buhalterio darbą. 

2. Vyresnysis buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir 

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

duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. 

3. Vyresnįjį buhalterį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Švietimo centro vadovas. Švieti centro 

direktorius parenka kandidatą vyresniojo buhalterio pareigoms, atsižvelgdamas į jo 

kvalifikaciją, darbo pagal specialybę stažą, gebėjimus vykdyti apskaitos darbus bei  kitas 

savybes. 

4. Skiriant asmenis vyresniojo buhalterio pareigoms ir atleidžiant iš jų, apskaitos reikalai 

perduodami ir perimami ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio, metų) pabaigoje. Turi būti 

užbaigta praėjusio ataskaitinio laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita. 

5. Vyresniuoju buhalteriu gali dirbti asmuo, turintis aukštesnįjį ar aukštąjį buhalterinį 

išsilavinimą, susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais aktais, reglamentuojančiais finansinę, buhalterinę veiklą, gebantis kaupti, 

sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, mokantis dirbti su buhalterinėmis 

programomis. 

6. Vyresniojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogos, ligonlapis, komandiruotė ir 

kt.) pareigybių aprašyme nustatytas funkcijas atlieka Švietimo centro  direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 

7. Vyresnysis buhalteris yra pavaldus ir atsakingas Švietiomo centro direktoriui. 

II. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 8. Vyresnysis buhalteris atlieka šias funkcijas: 

8.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir 

kitus teisės aktus; 

8.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus auditoriams, asignavimų valdytojui, mokesčių 

administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms; 

8.3. teikia Švietimo centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos 

politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais; 

8.4. vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

8.5. rengia Švietimo centro finansinę atskaitomybę savivaldybės administracijos nustatyta 

tvarka ir terminais. 

8.6. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylose ir 

nustatyta tvarka perduoda  į archyvą; 

8.7. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Švietimo centro direktoriaus 

pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 



9. Vyresnysis buhalteris turi teisę: 

9.1. inicijuoti pasitarimus Švietimo centre asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos 

klausimais; 

9.2. nurodyti Švietimo centro  darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai 

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

mokyklos darbuotojai; 

9.3. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir 

kitus dokumentus; 

9.4. rengti ir teikti Švietimo centro direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš  Švietimo centro 

darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas; 

9.5. reikalauti iš atsakingų Švietimo centro 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. 

IV. VYRESNIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS 

10. Vyresnysis buhalteris atsako už: 

10.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Švietimo centro veiklos pobūdį ir teisinę 

formą bei apskaitos registrų parinkimą; 

10.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių 

operacijų įtraukimą į apskaitą; 

10.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui; 

10.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku; 

10.5. apskaitos informacijos patikimumą; 

10.6. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo 

apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę; 
10.7. Švietimo centro finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis; 
10.8. vyresnysis buhalteris, gavęs Švietimo centro direktoriaus nurodymus, nevykdo jų, jeigu 
su tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos 
nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu  Švietimo centro direktorius 
nurodymų nepakeičia, visa atsakomybę už ūkinių operacijų atlikimą tenka Švietimo centro 
direktoriui; 
10.9 dėl jo kaltės padarytus Švietimo centrui nuostolius. 
11.Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Švietimo centro direktoriui.                      
12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
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