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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro vyr. buhalterio pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

            2. Pareigybės lygis – A2. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VYR. BUHALTERIUI 

 

            3. Vyr.buhalteris turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

3.2 gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

3.3. išmanyti raštvedybos pagrindus; 

3.4. mokėti dirbti su kompiuterine buhalterinės apskaitos programa „FINAS“; 

3.5. žinoti buhalterinės apskaitos įstatymus; 

            3.6. žinoti aukštesniųjų finansinių bei kontrolės organų nutarimus, įsakymus, kitus 

metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo 

organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine teatro veikla; 

3.7. žinoti finansų, mokesčių ir ūkio įstatymus; 

3.8. išmanyti teatro struktūrą, jo vystymosi strategiją ir perspektyvą; 

            3.9. žinoti nuostatus ir instrukcijas, kaip teatre organizuoti buhalterinę apskaitą, jos 

tvarkymo taisykles; 

3.10. išmanyti finansinių skaičiavimų  normas ir tvarką; 

            3.11. išmanyti, kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, 

materialines ir kitas vertybes; 

3.12. mokėti atsiskaityti su debitoriais ir kreditoriais; 

3.13. žinoti juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas; 

            3.14. mokėti nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus 

nuostolius; 

3.15. mokėti inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes; 

3.16. išmanyti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus; 

            3.17. žinoti šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant 

apskaitos skaičiavimo darbus; 

            3.18. mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis 

programomis “MS World”, “MS Exsel”, “MS Outlook”, Internet Explorer”; 
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            3.19. išmanyti organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;  

            3.20. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

            3.21. būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimais; 

            3.22. darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Teatro nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis,                                                                                                                                                                       

 

III SKYRIUS 

VYR. BUHALTERIO FUNKCIJOS 

 

             4. Vyr. buhalteris  vykdo šias funkcijas: 

             4.1. organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų 

naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai; 

            4.2. pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką, atsižvelgdamas į 

teatro veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrindamas jo finansinį stabilumą; 

            4.3. užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, o atskaitomybė laiku pateikiama 

finansų statistikos institucijoms; 

4.4. kontroliuoja ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą; 

4.5. laiku pateikia ataskaitinius duomenis valstybės institucijoms; 

            4.6. vykdo tikslią turto, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir 

piniginių lėšų apskaitą, tikslią išlaidų ir įplaukų apskaitą; 

            4.7. teatro inventorizacijos komisijų nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo bei bei 

inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką; 

            4.8. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje, tvarko jų apskaitą, tikrina jų 

nurašymo teisingumą; 

4.9. kontroliuoja kasininko darbą bei kasos dokumentų registraciją; 

            4.10. teisingai apskaičiuoja ir laiku sumoka LR Vyriausybės nutarimais patvirtintus 

mokesčius į valstybės biudžetą; 

            4.11. tiksliai pildo  buhalterinės apskaitos formas pagal įrašus ir pirminius buhalterinius 

dokumentus; 

4.12. užtikrina buhalterinių dokumentų saugojimą ir archyvavimą; 

4.13. laiku pateikia teatro direktoriui visą reikalingą informaciją; 

            4.14. teatro direktoriaus įpareigotas vykdo ir kitas  vienkartines užduotis, susijusias su teatro 

veikla. 
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