
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. turėti atitinkamą aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, buhalterinio darbo patirtį; 

4.2. turi mokėti ir išmanyti kaip forminti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą įstaigoje: 

4.2.1. užpajamuoti atsargas;  

4.2.2. inventorizuoti prekes bei materialines vertybes;  

4.2.3. dirbti kompiuterinėmis programomis (naudotis Microsoft Word ir Excel programomis, 

internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis). 

4.3. žinoti įstatymus, norminius aktus ir kitus privalomus dokumentus bei reikalavimus buhalterijos 

ir apskaitos klausimais. 

4.4. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, dirbti komandoje. 

4.5. turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą.  

4.6. būti susipažinus su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklėmis. 

4.7. privalo vadovautis įstaigos nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo Pareigybės aprašymu.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

5.1. kontroliuoja buhalterinės apskaitos dokumentų tikslumą, atsargų judėjimo ataskaitų teisingumą, 

organizuoja ir pildo įstaigos buhalterinės apskaitos suvestines, ataskaitas ir žiniaraščius;  

5.2. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, kontroliuoja inventorizacijos aktų tikslumą ir 

teisingumą; 

5.3. vykdo vyriausiojo buhalterio nurodymus; 

5.4. gautas PVM sąskaitas-faktūras registruoja Gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų Registre; 

5.5. sutikrina sąskaitose-faktūrose perkamų prekių kiekio ir kainos sandaugas; 

5.6. tvarko maisto produktų, atsargų, ūkinio inventoriaus, pagal kiekvieną finansavimo šaltinį 

kiekine ir vertine apskaita balansinėse ir nebalansinėse sąskaitose, t. y. tikrina įrašų teisingumą 

sąskaitose-faktūrose, pirkimo aktuose ir kituose apskaitos dokumentuose, suveda duomenis į 

buhalterinės apskaitos programą; 

5.7. iš kiekvienos darbo dienos keturių valgiaraščių (reikalavimų) maisto produktams išduoti, 

suveda duomenis į UAB „NEVDA“ buhalterinės apskaitos programą, maisto produktų sunaudojimo 

operacijas registruoja vertine bei kiekine apskaita;  

5.8. kiekvienos darbo savaitės pabaigoje gautus likučius suderina su maisto produktų apskaitos 

knygomis, pasibaigus mėnesiui suderina kiekvieno maisto produkto kiekį-gavimą, sunaudojimą ir 

likučius sekančio mėnesio pirmai dienai. Atlikus einamą kontrolę pasirašo sandėlio apskaitos 

knygose; 

5.9. informuoja bendrosios praktikos slaugytoją apie maisto produktų sunaudojimą virš nustatytos 

normos ar mažiau jos; 

5.10. tvarko maisto produktų, gaunamų iš ES, apskaitą. Suveda valgiaraščių (reikalavimų) maisto 

produktams išduoti duomenis į Excel programą, pasibaigus mėnesiui suderina kiekvieno maisto 

produkto kiekį-gavimą, sunaudojimą ir likučius sekančio mėnesio pirmai dienai. Atlikus einamą 
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kontrolę pasirašo sandėlio apskaitos knygose bei skolų padengimo aktuose, kuriuos pateikia 

tiekėjai;  

5.11. tvarko griežtos apskaitos blankų apskaitą;  

5.12. pajamuoja įsigytas atsargas, medžiagas ir kitą turtą, nurašo juos pagal pateiktus pasiūlymus;  

5.13. pagal gautų sąskaitų-faktūrų duomenis, gavimo datą, kiekines bei sumines vertes, suderinus su 

pavaduotoja ugdymui bei ūkvedžiu, Excel bei Word programose užpildo Medžiagų sunaudojimo 

žiniaraščius bei Atsargų nurašymo aktus, perduoda juos pavaduotojai ugdymui bei ūkvedžiui 

galutiniam užpildymui bei atsargų/medžiagų paskirstymui; 

5.14. Medžiagų sunaudojimo žiniaraščius bei Atsargų nurašymo aktus sutikrina, formuoja 

buhalterinės apskaitos suvestines, ataskaitas;  

5.15. suderina atsargų likučius su Didžiąja knyga; 

5.16. pildo ir perduoda Šilutės savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui vaikų 

nemokamo maitinimo registracijos žurnalą; 

5.17. imasi priemonių, kad išvengtų trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių 

vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų; 

5.18. dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias 

buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones.  

5.19. praneša įstaigos direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui apie visus išsiaiškintus įstaigos 

buhalterijos trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems šalinti;  

5.20. ruošia perduoda į archyvą apskaitos dokumentus įstaigos nustatyta tvarka; 

5.21. atlieka išankstinę finansinę kontrolę; 

5.22. laikosi konfidencialumo principo, bendravimo etiketo, neviešina informacijos, susijusios su 

asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 

5.23. dalyvauja lopšelio-darželio teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkina grupės ir įstaigos 

organizuojamų renginių darbuose;  

5.24.  vykdo kitus įstaigos direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus. 

 

 


