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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BUHALTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Buhalteris priskiriamas specialisto pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – A, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas 
išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 
metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti buhalterinę apskaitą. 
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos įgyvendinimas, buhalterinės apskaitos 

srityje. 
5. Buhalteris tiesiogiai pavaldus vyriausiajam buhalteriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1. turėti ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis 
koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialus is 

vidurinis išsilavinimas; 
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos patirtį; 

6.3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įgyvendinti buhalterinės apskaitos 
tvarkomuosius dokumentus; 
6.4. mokėti dirbti  Stekas, VSAKIS programomis; 

6.5. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programomis, VSAFAS,  internetu, 
elektroniniu paštu; 

6.6. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos 
Respublikos teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuoja nčius buhalter inės 

apskaitos organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus; 
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 

6.8. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Buhalteris privalo vykdyti šias funkcijas: 

7.1. vykdo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargų gavimo, išlaidavimo ir nurašymo 
apskaitą, veda analitinę apskaitą pagal atskirus padalinius; 
7.2. teisingai ir laiku išmokėti darbo užmokestį darbuotojams ir kitas išmokas socialinės globos namų 

gyventojams; 
7.3. įneša ir išima grynuosius pinigus iš įstaigos sąskaitos banke; 

7.4. tvarko grynųjų pinigų apskaitą, priima ir išduoda grynus pinigus iš kasos, veda kasos knygas; 
7.5. veda transporto atsarginių dalių, padangų, degalų ,ridos  ir kelionės lapų apskaitą 
7.6. vykdo vyriausiojo buhalterio nurodymus ir savo kompetencijos ribose atlieka savo darbo 

funkcijas iki atiduodant dokumentus vyriausiajam buhalteriui 
7.7. rengia ir tvarko įstaigos personalo dokumentaciją dėl priėmimo, atleidimo ir atostogų suteikimo 

ir veda jų registrą;                       
7.8. organizuoja įstaigos darbuotojams darbo pažymėjimų išdavimą ir tvarko jų apskaitą; 



7.9. vykdo direktoriaus užduotis pagal kompetenciją; 
7.10. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.  
____________________________ 

 

Susipažinau: 

 
________________________                 __________________________ 
(vardas, pavardė)                                                  (parašas, data ) 

 
 

 
 
 

 
 

 


