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PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. V- 53 

VYRIAUSIO BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau –Biuro) vyriausias 

buhalteris yra 3 pareigybės grupės darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis: A2 arba B. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį 

ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį buhalterinį išsilavinimą; 

3.2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį; 

3.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;  

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę; 

3.5. turi būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, Visuomenės sveikatos biuro veiklos bei visuomenės 

sveikatos biuro darbo reglamentais, bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais 

pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio 

raštingumo kvalifikaciją; 

3.7. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti 

pavyzdžiu įstaigos bendruomenei; 

3.8. išmanyti Dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą ir kitus teisės aktus; 
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4.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą 

– apskaitos dokumentus ir registrus visuomenės sveikatos biuro direktoriui, 

auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

4.3. teikia biuro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos 

parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;  

4.4. vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

4.5. rengia visuomenės sveikatos biuro finansinę atskaitomybę ir, biuro direktoriui 

pasirašius, teikia Savivaldybės administracijos finansų skyriui; 

4.6. organizuoja apskaitą taip, kad būtų taikomos apskaitos darbų kompiuterizavimo 

šiuolaikinės priemonės, tobulinamos apskaitos formos ir metodai; 

4.7. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Biuro veikla susijusius Biuro direktoriaus 

pavedimus ir nurodymus.  

______________ 

 

 

 

Susipažinau _______________________ 
                        (parašas) 

_________________________________ 
                  (vardas ir pavardė) 

_________________________________ 
                       (data) 

 


