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BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
APLINKOS GERINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Buhalterinės apskaitos skyriaus aplinkos gerinimo specialistas (toliau – specialistas) yra
specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono
savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Specialisto pareigybė yra reikalinga savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų išvežimą mokėtojams konsultuoti.
4. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą
iki 1995 metų;
5.2. 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;
5.5. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.4. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su
savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1. sudaro ir 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. konsultuoja (raštu, žodžiu) vietinės rinkliavos mokėtojus dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtintų dydžių, sąskaitų, apskaičiuotos vietinės
rinkliavos, rinkliavos skolų sumokėjimo terminų ir tvarkos bei galimybių tikslinti skolos dydžiui
įtaką turinčius duomenis;
6.4. rengia dokumentus ar jų projektus, reikalingus vietinėms rinkliavos skoloms išieškoti:
skolos mokėjimo dalimis grafikus, siūlymus pasirašyti taikos sutartis ir kt.;

2
6.5. surenka ir pateikia Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistams reikiamus dokumentus
dėl kreipimosi į teismą dėl susidariusių įsiskolinimų už komunalinių atliekų tvarkymą;
6.6. priima ir patikrina gautus dokumentus iš vietinės rinkliavos mokėtojų dėl vietinės
rinkliavos mokesčio skaičiavimo / perskaičiavimo bei kitos reikalingos informacijos apie rinkliavos
mokėtoją patikslinimo;
6.7. kaupia ir sistemina gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
6.8. teikia Socialinės paramos ir sveikatos skyriui duomenis (informaciją el. laikmenoje)
apie vietinės rinkliavos sumokėjimą pagal jų pateiktus fizinių asmenų sąrašus;
6.9. laiku ir tinkamai reaguoja į telefoninius skambučius;
6.10. tvarko nepristatytų (grįžusių) mokėjimo pranešimų apskaitą;
6.11. pateikia laiku ir teisingas ataskaitas, reikalingas skyriaus vedėjui duomenims
apibendrinti;
6.12. daro ir tvirtina dokumentų, susijusių su pareigybės aprašyme numatytomis
funkcijomis, kopijas, nuorašus, išrašus;
6.13. teikia informaciją apie vietinės rinkliavos administravimą Infrastruktūros skyriui;
6.14. užtikrina sukauptos informacijos saugumą ir konfidencialumą;
6.15. užtikrina pavestų užduočių kokybišką atlikimą laiku;
6.16. atlieka Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio, atsakingo už komunalinių atliekų iš
atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą, funkcijas jo laikinai nesant darbe;
6.17. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka
perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
7. Specialistas vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus
pagal kompetenciją.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Specialistą priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Specialistas 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 specialistas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Specialisto veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, specialisto žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Specialisto 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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