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INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS ŪKIO POSKYRIO ATSARGŲ APSKAITININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio atsargų apskaitininkas (toliau – atsargų
apskaitininkas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš
Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Atsargų apskaitininko pareigybė yra reikalinga savivaldybės administracijos gautoms
prekėms įtraukti į apskaitą, užsakyti, priimti, saugoti, išduoti, su Ūkio poskyrio funkcijomis
susijusiems dokumentams rengti, archyvuoti, prekių ir paslaugų tiekėjų apklausos pažymoms,
sutarčių projektams rengti.
4. Atsargų apskaitininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Infrastruktūros skyriaus
Ūkio poskyrio vedėjui (toliau – Ūkio poskyrio vedėjui).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Atsargų apskaitininkas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą,
dokumentų valdymą, rengimą, tvarkymą, saugojimą, archyvavimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.3. turėti darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje;
5.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles,
mokėti dirbti „MS Office“ kompiuterinėmis programomis, kita organizacine technika;
5.6. išmanyti sandėlio darbo organizavimą;
5.7. išmanyti materialinių vertybių technines sąlygas ir standartus, rūšis, kokybės savybes,
medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;
5.8. išmanyti darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Atsargų apskaitininkas vykdo šias funkcijas:
6.1. priima prekes (materialines vertybes) (toliau – prekės) pagal sąskaitas į sandėlį;
6.2. tikrina gautų prekių kiekį pagal PVM sąskaitas faktūras;
6.3. suveda į apskaitą gautas prekes pagal jų įsigijimo arba pagaminimo vertę, nurodo
pavadinimą, rūšį ir kiekį, kurie nurodyti pirminiuose dokumentuose;
6.4. išduoda iš sandėlio prekes, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
6.5. kiekvieną mėnesį surašo elektros, šalto vandens, šilumos sunaudojimo rodmenis į Ūkio
poskyrio registro žurnalus;
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6.6. pildo prekių išdavimo ir įstaigos vidinius važtaraščius;
6.7. tvarko sandėlio apskaitos knygą;
6.8. mėnesio pabaigoje skaičiuoja sandėlio apskaitos knygoje prekių atsargų likučius,
tikrina, ar jie atitinka Buhalterinės apskaitos skyriaus turimus duomenis;
6.9. rengia ir perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui atsargų nurašymo aktus, pasirašytus
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ir patvirtintus savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo;
6.10. pildo automobilių remonto, padangų ir akumuliatorių apskaitos korteles, veda kuro
kiekio sunaudojimo pagal normas apskaitą, teikia informaciją Ūkio poskyrio vedėjui;
6.11. užtikrina į sandėlį priimtų prekių apsaugą, tinkamą jų laikymą;
6.12. aprūpina savivaldybės administracijos darbuotojus darbui reikalingomis
kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
6.13. kontroliuoja prekių ir paslaugų kainas pagal viešųjų pirkimų sutartis;
6.14. rengia raštus dėl ūkinės operacijos atlikimo pagal sudarytas sutartis, tvarko lėšų
sunaudojimo apskaitą;
6.15. rengia savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui ataskaitas apie sutarčių
įvykdymą;
6.16. rengia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto, nurašymo,
likvidavimo, turto perdavimo naudoti ir ūkinio inventoriaus nurašymo aktus;
6.17. užsako gėles ir maisto produktus pagal poreikį;
6.18. tvarko ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka Ūkio poskyrio veiklos dokumentus;
6.19. pildo Ūkio poskyrio darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
6.20. pagal poreikį padeda Infrastruktūros skyriaus specialistui, atsakingam už
Infrastruktūros skyriaus ir Ūkio poskyrio dokumentų valdymą, atlikti dokumentų registravimą,
tvarkymą, apskaitą, saugojimą, naikinimą.
7. Atsargų apskaitininkas pagal kompetenciją vykdo Ūkio poskyrio vedėjo pavedimus,
priklausančius Ūkio poskyrio kompetencijai, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams
ir kitiems teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Atsargų apskaitininką priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Atsargų apskaitininkas atsako:
9.1. už prekių (materialinių vertybių) saugumą, jų tvarkingą sandėliavimą, priėmimą ir
išdavimą;
9.2. už prekių (materialinių vertybių) trūkumą, atsiradusį dėl jo kaltės (gedimą, vagystes ir
kt.);
9.3. už apskaitos duomenų pildymą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsargų apskaitininkas atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Atsargų apskaitininko veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atsargų apskaitininko darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas ir kiti teisės aktai.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

