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BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris (toliau – buhalteris) yra specialistas, dirbantis
pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį buhalterinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą;
3.3. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės biudžetų sudarymą,
vykdymą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;
3.4. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.5. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su
savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
3.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
4.1. formuoja memorialinius orderius Nr. 2 (kelių fondo), Nr. 2 (valstybės investicijų
programos), 2 (lengvatinių kreditų), Nr. 2 (būstų privatizavimo), Nr. 2 (kompensacijų už
transportą), Nr. 2 (atsiskaitymų su neformaliojo švietimo organizatoriais), Nr. 6 (kompensacijų už
transportą); Nr. 6 (valstybės investicijų programos), Nr. 10, Nr. 10 (mokyklinės dokumentacijos
apskaitos);
4.2. tvarko kompensacijų už transportą, kelių fondo, valstybės investicijų programų,
atsiskaitymų su neformaliojo švietimo organizatoriais apskaitą;
4.3. tvarko atsargų, turto esančio eksploatacijoje, saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;
4.4. dalyvauja perdavimo komisijose, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims;
4.5. pildo tarpines ir metines finansines atskaitomybes, atsiskaito su ministerijomis ir
kitomis institucijomis;
4.6. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 6942001, Nr. 6943001, Nr. 6951101, Nr. 6951102, Nr.
6951103, Nr. 6952101, Nr. 6952102, Nr. 6952103, Nr. 6952104, Nr. 6953001, Nr. 75, Nr. 76 ir Nr.

2
77 analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje ir
buhalterinės apskaitos programoje LABBIS;
4.7. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka
perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
5. Buhalteris vykdo ir kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus
pagal kompetenciją.
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