
ATVIRAS KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Konkursą skelbia: Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 30, LT  57416, Kėdainiai, tel. 867961369. 

Konkursas skelbiamas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (1 etatas). 

Pareigybės grupė – III grupė; pareigybės lygis – B lygis. Pareigybės paskirtis – užtikrinti 

finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad 

racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai 

duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. 

Darbo pobūdis: vyriausiojo buhalterio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

nuostatai, pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės. 

Vyriausias buhalteris: 

  rengia ir nustatyta tvarka, teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas; 

  kompetencijos ribose dalyvauja rengiant strateginį veiklos planą ir progimnazijos 

metinius veiklos planus; 

  laikosi nustatyto progimnazijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, darbo 

saugos ir sveikatos taisyklių, atsako už priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą; 

  užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės 

lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą; 

  vykdo progimnazijos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų 

apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje; 

  renka, tvarko, teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms 

institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus; 

 registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, pateiktuose dokumentuose užfiksuotus 

duomenis finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės 

apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį; 

 atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus; 

 rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams (per elektroninę bankininkystę) 

vykdyti; 

  teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą- 

apskaitos dokumentus ir registrus progimnazijos direktoriui, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms; 

 rengia ir pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir progimnazijos 

direktoriui pasirašius, teikia asignavimų valdytojams, kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta 

tvarka ir terminais; 

 vykdo išankstinę finansų kontrolę: 

 pasirašo ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentus parašu ir data, patvirtina, kad ūkinė 

operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai 

parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų, o apskaitos dokumentai yra 

teisingi; 

 vykdo išankstinę kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų 

dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos 

registrų sudarymu ir kompiuterinės apskaitos sistema; 

 vykdo einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas šią kontrolę, vyresnysis buhalteris 

vadovaujasi progimnazijos direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, 

kuriose nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų 

kontrolę; 

 laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų 

tvarkymą, pakeitimus ir rengia progimnazijos dokumentų projektus; 

 tikrina dokumentus, susijusius su įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais; 



 laiku apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti mokesčius; 

 teikia pasiūlymus progimnazijos direktoriui dėl apskaitos politikos, apskaitų parinkimo, 

atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus, nustatytas 

apskaitos politikos nuostatas; 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,49-8,8: 

 turėti ne žemesnį kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu (B). 

 gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti; mokėti valdyti, kaupti, 

sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus. 

 mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle. 

 gebėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS VS“. 

 išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius 

reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir 

veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus. 

 savo darbe vadovautis Progimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais 

Progimnazijos vidaus tvarkos dokumentais, Progimnazijos  nuostatais ir pareigybės 

aprašu; 

Privalumai:  

 turėti ne mažesnę kaip penkių metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje švietimo 

įstaigoje dirbant su apskaitos programa „BIUDŽETAS VS“ ir su Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS); 

 Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, 

darbo santykius, išmanymas. 

Pretendentas privalo pateikti: 

 prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

 išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

 gyvenimo aprašymą (CV – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos 

adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo 

privalumų sąrašą  (nurodyti dalykines savybes); 

 užpildytą pretendento anketą (pridedama). 

Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 7 d. imtinai darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. 

Galimi dokumentų pateikimo variantai: 

1. Dokumentus pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

2.  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.  

Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos el. svetainėje  www.kedainiuausra.lt ir teikiama tel. nr. 867 961 369, 861 137 530. 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus 

informuojami ir kviečiami į pokalbį. 

   

http://www.labunava.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiuausra.lt/


1 priedas 

 

________________________________________________________________________________ 

(didžiosiomis raidėmis - vardas, pavardė) 
 

________________________________________________________________________________ 

(adresas, telefonas, el. paštas) 

 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktorei 

Linai Adomaitienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE 

 

2020 m. _______________ mėn. ____ d. 

Kėdainiai 

 

 

 Prašau leisti dalyvauti atrankoje Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros“ progimnazijos 

        

       (nurodyti pretenduojamas užimti pareigas) 

 

pareigoms užimti. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija 

2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos 

3. Gyvenimo aprašymas 

4. Motyvacinis laiškas. 

5.       . 

 

 

 

_________________            _________________________________________ 

                               (parašas)                                                     (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

PRETENDENTO(-ĖS) LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO  

KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS 

UŽIMTI ANKETA 

 

Vardas, pavardė        

 

Gimimo data        

 

Gimimo vieta        

 

Gyvenamoji vieta (adresas), telefonas       

 

        

 

Išsilavinimas        

 

Įstaiga, studijų baigimo metai       

 

Išsilavinimo dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris     

 

        

 

        

 

Darbo pagal specialybę stažas, šį stažą įrodantis dokumentas     

 

        

 

        

 

 

Paskutinioji darbovietė        

 

Atrankai pateiktų dokumentų sąrašas:       

 

        

 

        

 

Dokumentus pagal atrankos sąlygas pateikė      

          (vardas, pavardė, parašas, pateikimo laikas) 

        

 

Dokumentus pagal atrankos sąlygas priėmė     

         (vardas, pavardė, parašas, priėmimo laikas) 

 

        

 

 


