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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 – A2.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga savivaldybės atsiskaitymams su darbuotojais tvarkyti,
komandiruotpinigiams ir atsiskaitymams pagal autorines, atlikėjų, sportininkų sutartis skaičiuoti.
4. Buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį (neuniversitetinį) buhalterinį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą;
5.3. 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;
5.4. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.5. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su
savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
6.1. skaičiuoja savivaldybės vadovų, administracijos valstybės tarnautojų, seniūnijų ir kitų
darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
6.2. formuoja memorialinius orderius Nr. 5 ir Nr. 5a, sudaro darbo užmokesčio suvestines;
konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus, atsakingus už darbo laiko apskaitos
žiniaraščio pildymą;
6.3. perveda darbuotojų darbo užmokesčius į bankų sąskaitas;
6.4. pildo Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
6.5. tvarko komandiruočių apskaitą;
6.6. tvarko atsiskaitymus pagal autorines, atlikėjų ir sportininkų sutartis;
6.7. sudaro mėnesines, ketvirtines, metines darbo užmokesčio ataskaitas ir pateikia
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teritorinei statistikos įstaigai,
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Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriui, Šiaulių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Joniškio skyriui;
6.8. perduoda elektroniniu būdu pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Joniškio skyriui apie darbuotojų atleidimą iš darbo ir informaciją apie nedarbingumo pašalpos
skaičiavimą iš darbdavio lėšų;
6.9. skaičiuoja valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų išmokų už kasmetines atostogas
kaupiamuosius mokėjimus;
6.10. pasibaigus metams, skaičiuoja darbuotojams sukauptas sumas už nepanaudotas
atostogas;
6.11. išduoda savivaldybės administracijos darbuotojams pažymas apie priskaičiuotą ir
išmokėtą darbo užmokestį;
6.12. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 6922001, Nr. 6922002, Nr. 6922003, Nr. 6923001, Nr.
6925001, Nr. 6926001 analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais
Didžiojoje knygoje ir buhalterinės apskaitos programose LABBIS ir BONUS;
6.13. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka
perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
7. Buhalteris vykdo ir kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus
pagal kompetenciją.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Buhalterį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Buhalteris yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
9.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą buhalteris atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Buhalterio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, buhalterio žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
14. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
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