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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.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų išvežimą
administruoti, kitų rinkliavų apskaitai tvarkyti.
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 ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį buhalterinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
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. sudaro bei tikslina fizinių ir juridinių asmenų vietinės rinkliavos mokėtojų registrą bei
laiku ir teisingai registro duomenis suveda į rinkliavos apskaitos programą;
6.2. renka, kaupia, laiku ir tinkamai naudoja informaciją apie rinkliavos mokėtojus,
reikalingą vietinės rinkliavos administravimo funkcijoms vykdyti (el. pašto, interneto puslapių
adresus, mobiliojo telefono numerius ir kt.);
6.3. skolininkams parengia įspėjimus ir pateikia išsiųsti paprasta pašto siunta dėl skolos
sumokėjimo, nesumokėjusiems skolos iki nurodyto termino – išsiųsti registruota pašto siunta;
6.4. rengia ir pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui kiekvieną ketvirtį iki kito
ketvirčio 15 dienos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
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6.5. atlieka vietinės rinkliavos mokesčių perskaičiavimus, vadovaudamasis registrų
duomenimis, savivaldybės patvirtintais vietinės rinkliavos nuostatais ir kitais savivaldybės
dokumentais bei rinkliavos mokėtojų pateiktais dokumentais;
6.6. seniūnijoms patikslinus duomenis apie gyventojų faktinę gyvenamąją vietą, suformuoja
mokėjimo pranešimus ir parengia juos išsiųsti, jei vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, iš karto
jam pateikia mokėjimo pranešimą dėl atliktų korekcijų / perskaičiavimų;
6.7. kelia gautus duomenis (failais („MS World“, „MS Excel“ ir kt.) į vietinės rinkliavos
apskaitos programą;
6.8. siunčia mokėjimo pranešimus el. laikmenoje, jei taip pageidauja rinkliavos mokėtojas;
6.9. teikia Socialinės paramos ir sveikatos skyriui duomenis (informaciją el. laikmenoje)
apie vietinės rinkliavos sumokėjimą pagal jų pateiktus fizinių asmenų sąrašus;
6.10. tvarko Joniškio rajono savivaldybės administracijos įplaukų (vietinių rinkliavų,
valstybinių rinkliavų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą, kitų įmokų) sintetinę ir analitinę apskaitą;
6.11. formuoja memorialinius orderius Nr. 2 (vietinės rinkliavos už komunalines atliekas),
Nr. 15, Nr. 23;
6.12. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 2297, Nr. 6812, Nr. 6823 analitinę apskaitą ir kas
mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje;
6.13. pateikia laiku ir teisingas ataskaitas, reikalingas skyriaus vedėjui duomenims
apibendrinti;
6.14. teikia informaciją apie vietinės rinkliavos administravimą Infrastruktūros skyriui;
6.15. daro ir tvirtina dokumentų, susijusių su pareigybės aprašyme numatytomis
funkcijomis, kopijas, nuorašus, išrašus;
6.16. užtikrina sukauptos informacijos saugumą ir konfidencialumą;
6.17. užtikrina pavestų užduočių kokybišką atlikimą laiku;
6.18. palaiko tiesioginius ryšius su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais
padaliniais;
6.19. atlieka Buhalterinės apskaitos skyriaus specialisto, konsultuojančio fizinius ir
juridinius asmenis dėl atsiskaitymo už atliekų tvarkymą, funkcijas jo laikinai nesant darbe;
6.20. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka
perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
7. Buhalteris vykdo 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.
___________________

