PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-216
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus buhalteris (toliau – buhalteris) yra specialistas,
dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) ir valstybės biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga savivaldybės administracijos socialinių išmokų iš
valstybės biudžeto ir nustatytų valstybinių (perduotų savivaldybėms) socialinių išmokų iš valstybės
biudžeto apskaitai ir šių funkcijų administravimui skirtoms lėšoms tvarkyti.
4. Buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;
5.3. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių 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. apskaičiuoja savivaldybės biudžeto lėšų poreikį ir parengia socialinės politikos
įgyvendinimo ir plėtros, vykdant valstybės deleguotas ir savarankiškąsias savivaldos
funkcijas, programos sąmatų projektus;
6.2. rengia socialinei paramai numatytų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų sąmatas,
nuolat jas tikslina;
6.3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka apskaičiuoja valstybės
biudžeto lėšų poreikį valstybinėms šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms, transporto išlaidų
kompensacijoms, išmokoms vaikams, patvirtinus biudžetą sudaro išlaidų sąmatas pagal programų
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valstybės biudžeto lėšų skyrimo ir pervedimo sutartis, sudarytas su Socialinių paslaugų priežiūros
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
6.4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka apskaičiuoja valstybės
biudžeto lėšų poreikį būstams pritaikyti neįgaliesiems, rengia ir pateikia paraišką dėl lėšų poreikio,
patvirtinus biudžetą sudaro išlaidų sąmatas pagal programų valstybės biudžeto lėšų skyrimo ir
pervedimo sutartis, sudarytas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
6.5. tvarko valstybės biudžeto išlaidų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas, suvestines ir
atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros ir Neįgaliųjų reikalų departamentams;
6.6. rengia reikalingą informaciją valstybės biudžeto lėšų poreikiui ateinantiems trejiems
metams bei patikslintą informaciją ateinantiems metams apskaičiuoti ir pateikia Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai;
6.7. apskaičiuoja savivaldybės biudžeto lėšų poreikį ir parengia socialinės politikos
įgyvendinimo ir plėtros, vykdant valstybės deleguotas ir savarankiškąsias funkcijas, programos
sąmatų projektus;
6.8. vykdo atsiskaitymus su socialines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir įstaigomis,
mokančiomis gyventojams skirtas pašalpas, pensijas ir kitas išmokas, rašo suderinimo aktus dėl
neišmokėtų lėšų grąžinimo;
6.9. atsiskaito su prekybos įmonėmis, prekiaujančiomis pagal Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) išduotus nukreipimus įsigyti prekių;
6.10. priima iš skyriaus socialinių išmokų specialistų pašalpų mokėjimo žiniaraščius, juos
tikrina, pasirašo ir pateikia ryšių įstaigoms, kontroliuoja lėšų išmokėjimą ir neišmokėtų lėšų
grąžinimą;
6.11. rengia mokėjimų nurodymus dėl pašalpų, pensijų ir kitų socialinės paramos lėšų
pervedimo į banką;
6.12. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją,
reikalingą lėšų poreikiui ateinantiems trejiems metams apskaičiuoti bei patikslintą informaciją
ateinantiems metams socialinei paramai mokiniams, laidojimo pašalpoms apskaičiuoti ir mokėti;
6.13. perveda Joniškio rajono mokykloms ir kitoms įstaigoms lėšas parengti nepasiturinčių
šeimų moksleivius mokyklai, renka ir tikrina iš mokyklų gautas ataskaitas apie panaudotas lėšas ir
teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
6.14. perveda išmokas vaikams, transporto išlaidų kompensacijas, tikslines kompensacijas,
šalpos pensijas, vienkartines išmokas būstui įsigyti arba įsikurti, kontroliuoja šioms išlaidoms skirtų
lėšų naudojimą, sudaro ketvirtines ir metines ataskaitas ir atskaitomybes, kurias teikia Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui
prie Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
6.15. atsiskaito su asmenimis, kuriems skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto užsienyje mirusių
asmenų palaikams parvežti ir dėl šių lėšų grąžinimo rengia paraiškas Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai;
6.16. perveda kompensacijas sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims ir šioje armijoje
žuvusių asmenų šeimoms, rengia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
ataskaitas ir atskaitomybes dėl šių kompensacijų naudojimo;
6.17. perveda išmokas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, rengia Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ataskaitas ir atskaitomybes dėl šių išmokų
naudojimo;
6.18. vykdo sutartis su bankais dėl pašalpų ir šalpos išmokų gavėjų duomenų perdavimo;
6.19. kontroliuoja lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, tikslinį naudojimą;
6.20. vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl lėšų planavimo pagal sutartis, pasirašytas su
Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
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6.21. tvarko debetinius ir kreditinius įsiskolinimus, susidariusius dėl socialinių paslaugų
teikimo;
6.22. pasirašo finansinius dokumentus;
6.23. formuoja memorialinius orderius Nr. 2 (soc. VF), Nr. 2 (soc. SB);
6.24. vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios tikslas yra nustatyti, ar ūkinei operacijai
atlikti pakaks biudžetinių asignavimų;
6.25. tvarko šalpos išmokų administravimo, išmokų vaikams administravimo bankų
sąskaitose esančių lėšų apskaitą;
6.26. sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Lietuvos Respublikos finansų ministro
patvirtinta forma Nr. 4) ir pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
6.27. vadovaudamasis 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standarto 20
punkto nuostatomis, ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. teikia parengtas pažymas dėl
finansavimo sumų ir išsireikalauja iš finansuotų įstaigų pažymas dėl finansavimo sumų;
6.28. teikia informaciją duomenims suvesti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinės sistemos derinimo bloką;
6.29. dirba su buhalterinės apskaitos programa LABBIS, socialinės paramos programa
PARAMA, duomenų valdymo sistema „Kontora“;
6.30. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 20 d. Buhalterinės apskaitos
skyriui teikia finansinių atskaitomybių rinkinius;
6.31. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka
perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą;
6.32. konsultuoja skyriaus darbuotojus apskaitos klausimais.
7. Buhalteris vykdo kitus Socialinės paramos ir sveikatos 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.
___________________

