
                           KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

SKELBIA ATRANKĄ BUHALTERIO APSKAITININKO  PAREIGYBEI  UŽIMTI 

NUO 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 

 

Pareigų pavadinimas: buhalteris apskaitininkas; 

Darbo krūvis:  30 val. per savaitę; 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota; 

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo apskaitos srityje. 

 

Reikalavimai pretendentams: 

 Buhalterio apskaitininko pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų;  

- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 

Explorer, įstaigoje veikiančia apskaitos programa; 

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus 

teisės aktus, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo 

pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius 

teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS); 

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti vieną iš bendrųjų Europos 

kalbų A1 lygiu; 

- gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas, 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos pagrindus; 

- vaduoti  vyr. buhalterį  jo atostogų ar nebuvimo įstaigoje metu; 

- gebėti puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką. 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma 1 priedas); teikiant prašymą pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

2. Gyvenimo aprašymą; 

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pateikti atrankos metu; 

4. Motyvacinį laišką. 

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. gegužės 18  d.  iki 2018 m. gegužės 31 d., darbo dienomis 

kasdien nuo 7.30 iki 15.00 val. 

Dokumentų pateikimas 

1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“, Melioratorių g. 26, Vilainiai, LT-158104, Kėdainių r. (sekretorės kab.). 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. 

 Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus asmeniškai 

informuojami ir kviečiami į pokalbį. 

Informacija apie atranką skelbiama Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ svetainėje: 

www.obelele-kedainiai.lt  ir teikiama telefonu (8 347) 33 189. 

 

                                                                                                                 

 


