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Tiesioginis vadovas 

Direktorius 

Pavaldūs darbuotojai:  
Atsakinga už: globos namų finansinės ir 

ūkinės veiklos buhalterinę apskaitą. 

Parašo teisė: Įstaigos viduje – pagal kompetenciją 

                       Už įstaigos ribų – pagal kompetenciją arba atskirus įgaliojimus  

Bendroji dalis: 

1. Vyr. buhalteriu priimamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą su socialinių mokslų (ekonomikos) magistro kvalifikaciniu laipsniu ir ne 

mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, 

2. Vadovaujasi LR įstatymais, teisiniais aktais, reglamentuojančiais finansinę atsakomybę, 

Globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, Etikos kodeksu bei savo pareigybės aprašymu, 

turėti darbo kompiuteriu įgūdžių (MS Office programomis, buhalterinės apskaitos 

programomis, mokėti dirbti naujomis ryšių ar kitomis organizacinės technikos 

priemonėmis). 

 

Pagrindinės funkcijos: 

1. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės 

aktus 

2. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, 

mokesčių administratoriams, savivaldybės institucijoms.  

3. Rengti įstaigos, taip pat suvestinę finansinę atskaitomybę ir vadovui pasirašius, pateikti 

savivaldybės skyriams.  

 

Teisės: 

1. Teisės ir garantijos, numatytos LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose.  

2. Inicijuoti pasitarimus įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.  

3. Nurodyti įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti. 

4. Vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir 

kitus dokumentus. 

5. Rengti ir teikti įstaigos vadovui pasiūlymus, reikalauti iš įstaigos darbuotojų, kad būtų 

užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas.  

6. Reikalauti iš atsakingų įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų 

dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti išankstinei kontrolei vykdyti, 

tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais ir atliekamais mokėjimais.  

7. Tobulinti savo kvalifikaciją.  

Atsakomybė: 

1. Už buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą 

bei apskaitos registrų parinkimą.  

2. Už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių 

operacijų įtraukimą į apskaitą. 



3. Už buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių operacijų turiniui. 

4. Už teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą.  

5. Už apskaitos informacijos patikimumą.  

6. Už ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo 

apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę.  

7. Už įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą. 

8. Už suvestinės finansinės atskaitomybės sudarymą. 

9. Vyr. Buhalteris, gavęs įstaigos vadovo nurodymus, nevykdo jų, jeigu su tuo susijusios 

ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos 

sąmatoje ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu įstaigos vadovas nurodymų nepakeičia, 

visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka įstaigos vadovui. 

10. Vyr. buhalteris, atskleidęs neteisėtus įstaigos darbuotojų veiksmus (prirašymus, lėšų 

naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitą 

neteisėtą veiklą), privalo raštu informuoti įstaigos vadovą.  

11. Už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą.  

12. Už sveikatos pasitikrinimą kasmet pagal nustatytą grafiką. 

13. Už laiku (iki einamų metų 12 mėnesio 5 d.) pateiktą atostogų grafiką. 

14. Įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios 

dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant įstaigoje, išskyrus tuos atvejus, 

kai tokią informaciją atskleisti jį įpareigoja įstatymai. 

15. Už darbo drausmės pažeidimus, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už tyčinę žalą, 

padarytą įstaigai ir gyventojui, einant pareigas – pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus. 

16. Drausmines nuobaudas skiria Globos namų direktorius. 

 

 


