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         Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas: 

Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti. 

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus 

pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų 

naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir 

įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės 

aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse. 

Pareigybės lygis– A2.    

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės 

algos bazinio dydžiu)6,0–11,6(priklauso nuo vyriausiojo buhalterio darbo stažo metais).  

Darbo sutartis– neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti 1 et. krūviu. 

Pretendentų atrankos būdas– testas žodžiu (pokalbis). 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

 mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus; 

 būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu apskaitos, finansų, ekonomikos 

išsilavinimu; 

 turėti ne mažiau nei 2 metų buhalterinio darbo patirties; 

 mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Word ir Excel, buhalterinėmis 

apskaitos programomis „FINAS“ ir FinNet“, pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (VSAFAS), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo sistemą (VSAKIS), DVS Kontora, elektroniniu paštu, el. dienynu; 

 mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti 

pareigingu, atsakingu, gebėti bendrauti su žmonėmis. 

Pretendentai pristato:  

 prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

 išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 

 gyvenimo aprašymą; 

 užpildytą pretendento anketą (pridedamas priedas). 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės 

tarnybos departamento interneto svetainėje:https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-

319.html ir konkursą organizuojančio Lopšelio-darželio „Rasa“ interneto svetainėje www.ldrasa.lt 

Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra 

papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. 

 

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2023 sausio 23 d. imtinai. 

https://pm.vataras.lt/prasymai/PretendentoPrasymas/DarboSkelbimas/85177 

 

Informacija teikiama tel. 8 689 22221. 

 



Priedas 

 

PRETENDENTO ANKETA 

__________________ 
(data) 

__________________ 
(sudarymo vieta) 

1. Pretendentas ___________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data) 

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir  

pareigas įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa  

______________________________________________________________________________ 

3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią pretenduojama 

______________________________________________________________________________ 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja  

artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis,  

vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar  

kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu 

pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? ________ 

______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3  

punkte?____________ 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės  

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta  

turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? __________ 

______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems  

interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo  

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys? _____________________________________ 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo  

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3  

metai?__________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?__________ 

______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik  

pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigybę)?_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios anketos 3 punkte) 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje  

anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą  

pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi. 



Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios  

anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti  

atleistas iš jų. 

 

Pretendentas 
(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 
(Data) 

––––––––––––––––––– 


