
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS 
  

1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą bei 

kitus teisės aktus, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 

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

apskaitos dokumentus ir registrus, mokyklos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

3. teikia mokyklos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

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

4. vykdo išankstinę finansų kontrolę: 

4.1. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė 

operacija yra teisėta, dokumentai, susijęs ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai 

atlikti pakaks patvirtintų asignavimų; 

4.2. jeigu nustatoma, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba, kad jai atlikti nepakaks 

patvirtintų asignavimų arba dokumentai yra netinkamai parengti, vyr. buhalteris ūkinės operacijos 

dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotojui; 

5. rengia mokyklos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, direktoriui pasirašius, teikia 

finansuojančiai įstaigai (steigėjui). 

6. Vyriausiasis buhalteris, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, privalo: 

6.1. apskaityti visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines 

priemones ir laiku užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų 

cirkuliacija; 

6.2. tiksliai apskaičiuoti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, paslaugų ir kitų atliktų darbų 

išlaidas, padaryti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir 

ataskaitoms pildyti; 

6.3. tvarkyti mokykloje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų (specialiųjų lėšų pajamų) 

apskaitą; 

6.4. buhalterinės apskaitos formas pildyti pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus 

ir nustatytu laiku pateikti finansuojančiai įstaigai; 

6.5. tinkamai saugojamus buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir 

nustatyta tvarka perduoti į archyvą. 

7. Vyriausiasis buhalteris privalo kontroliuoti, kad būtų: 

7.1. laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių; 

7.2. laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, 

nebaigtos gamybos ir darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių; 

7.3. teisingai nurašomos naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai 

atlyginimai, laikomasi etatinės, finansinės ir kasos drausmės; 

7.4. nustatytu laiku išieškomos skolos mokyklai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, 

laikomasi mokėjimo drausmės; 

7.5. teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai. 

8. Išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio 

žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduojančiam asmeniui. 

 
 

 


