
Kretingos rajono Salantų gimnazija skelbia konkursą laisvai vyriausiojo buhalterio darbo 

vietai užimti: 

Vyriausiojo buhalterio darbo krūvis: 1 etatas. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. 

Darbo vieta: Taikos g. 4, Salantai, Kretingos r. 

Reikalavimai pretendentams:  

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.; 

pareigybės lygis B. 

2. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus. 

 3. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje. 

4. Išmanyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, VSAF apskaitos standartus, dirbti su Viešojo sektoriaus 

apskaitos konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS). 

5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

6. Turėti labai gerus kompiuterinio darbo įgūdžius su Windows Office biuro programomis (Word, Excel, 

Power Point) ir apskaitos programomis „FINAS“, „FINALGA“, „FINETAS“. 

7. Žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles. 

Privalumai: 

1. Gebėjimas komunikuoti. 

2. Sugebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją. 

3. Savarankiškumas, atsakingumas, kruopštumas, atsakomybė. 

4. Tobulinta kvalifikacija buhalterinio darbo srityse. 

Funkcijos: 

Salantų gimnazijos vyriausiasis buhalteris vykdo buhalterinę apskaitą gimnazijoje; užtikrina finansinių-ūkinių 

operacijų teisėtumą, apskaito visas pinigines lėšas, prekines, materialines vertybes bei pagrindines priemones; 

organizuoja finansinių duomenų analizę; rengia finansines ir mokestines atskaitomybes valstybinėms ir 

kitoms institucijoms. 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Kvalifikacijos kėlimo, kursų pažymėjimų kopijas. 

6. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496). 

8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas. 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso sąlygų 

paskelbimo dieną) – iki rugpjūčio 19 d. Šis terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, kilus 

poreikiui patikslinti ar papildyti pretendento pateiktus dokumentus.  

Dokumentus pateikti į gimnazijos raštinę arba elektroniniu paštu salantug@salantai.kretinga.lm.lt, 

arba siųsti registruotu laišku adresu: Kretingos rajono Salantų gimnazijai, Taikos g. 4, Salantai, Kretingos r. 

LT-97313. 

Telefonas pasiteirauti: 8 650 72 443. 

______________________ 
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