
Konkursas buhalterio pareigoms užimti (1 pareigybė) 

Marijampolės profesinio rengimo centras 

Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė 

 

Darbo pobūdis. Buhalterio veiklą reglamentuoja Buhalterinės apskaitos 

įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai ir kiti buhalterinės 

apskaitos nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Marijampolės profesinio rengimo centro įstatai, 

pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės. Buhalteris tiesiogiai pavaldus Marijampolės 

profesinio rengimo centro vyriausiajam buhalteriui.  

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

1. Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas. 

2. Ne mažesnė kaip 1 metų buhalterinio darbo įgūdžių patirtis.  

3. Turi išmanyti, mokėti, žinoti: 

- Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus, susijusius su vykdomomis funkcijomis, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės 

apskaitos organizavimo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą 

ir atskaitomybę; 

 - buhalterinės apskaitos dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir  gebėti juos 

taikyti praktikoje; 

- Marijampolės PRC struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą,  darbo tvarkos, 

etikos kodekso, saugos darbe, gaisro ir civilinės saugos taisykles; 

- naudodamas kompiuterine darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, pagal 

finansavimo šaltinius ir programas apskaičiuoti darbuotojams darbo užmokestį, atostogų 

atlyginimą, atostogų rezervą, nedarbingumo pašalpas iš darbdavio lėšų, darbdavio socialinės 

paramos išmokas, darbo užmokesčio avansus, susijusius mokesčius ir pateikti priskaitymo – 

išmokėjimo žiniaraščius,  suformuoti ir atspausdinti atsiskaitymo lapelius darbuotojams;  

- suformuoti asmenines darbo užmokesčio korteles, ruošti ir išduoti darbuotojams 

pažymas apie išmokėtą darbo užmokestį ir išskaitytus mokesčius, rengti su darbo užmokesčiu 

susijusias statistines ataskaitas; 

- parengti darbo užmokesčio ir mokesčių mokėjimo pavedimus bankui, 

tiesioginius užsakymus per valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą, pateikti 

užsakymų prognozes; 

- sudaryti valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų biudžetų 

lėšų finansines ataskaitas, pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, pranešimus 

dėl pašalpų skyrimo, suformuoti  pažymas apie apdraustiesiems priskaičiuotas draudžiamąsias 

pajamas ir pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Marijampolės skyriui; 

- pildyti mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas, metines 

A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas ir nustatytais 

terminais pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai;   

- vyriausiojo buhalterio pavedimu surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus; 

- vykdyti einamąją finansų kontrolę, darbo užmokesčio, susijusių mokesčių, 

stipendijų ir mokinių važiavimo išlaidų apskaičiavimo dokumentuose, pagal LR vyriausybės 

nutarimus, finansų ministro įsakymus, socialinio draudimo ir VMI nustatytus dydžius; 

- teikti buhalterinės apskaitos informaciją, apskaitos dokumentus ir registrus 

Marijampolės PRC direktoriui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, 

auditoriams, mokesčių administratoriams, asignavimų valdytojams ir kitoms valstybės ar 

savivaldybių institucijoms; 



- žinoti kalbos kultūros normas, asmenybės psichologijos ir ekonomikos 

pagrindus; 

- dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „KONTO“ (Labbis),  „MS Word“, 

„MS Excel“, „MS Outlook“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“. 

Pretendentas privalo pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją; 

4. Užpildyti pretendento anketą; 

5. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV  formatu lietuvių kalba su 

jame nurodytu privalumų sąrašu (aprašant dalykines savybes ir įgūdžius); 

6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 

7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

Atrankos būdas –– testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis). 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės 

tarnybos departamente, Marijampolės profesinio rengimo centre, adresu: Kauno g. 117, LT-

68640, Marijampolė, el. paštu: mprcentras@mprc.lt. Smulkesnė informacija teikiama 

telefonais (8 343)68 640, 8 (689) 17680. 

 

 

https://europass.lt/europass-c/
http://portalas.vtd.lt/
http://portalas.vtd.lt/
mailto:mprcentras@mprc.lt

