
BUHALTERIO FUNKCIJOS 
 

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1.1. vykdo einamąją finansinę kontrolę, kad būtų užtikrintas lėšų naudojimas pagal paskirtį; 
1.2. apskaito visas atsargas ir ūkinį inventorių, materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą, 

globos namų skolas bei skolas globos namas, laiku ir tinkamai užregistruoja visas 
ūkines operacijas ir ūkinius įvykius iš visų šaltinių; 

1.3. kontroliuoja atsakingiems asmenims perduoto ilgalaikio turto apskaitą; 
1.4. suveda ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiančius apskaitos dokumentus į  

buhalterinės apskaitos informacinę sistemą FVAIS; 
1.5. sudaro atsargų ir ūkinio inventoriaus, skolų, turto nuomos pajamų, turto ir paslaugų 

pardavimo pajamų, kitų mokėtinų ir gautinų sumų, ateinančių laikotarpių bei 
depozitinių lėšų apskaitos registrus ir analizuoja jų likučius pagal finansavimo šaltinius 
ir ekonominę išlaidų klasifikaciją; 

1.6. vykdo atskaitingų asmenų padarytų išlaidų apskaitą; 
1.7. kontroliuoja judriojo ryšio telefonų pokalbių limitų naudojimą ir pateikia duomenis 

vyriausiajam buhalteriui apie jų viršijimą;  
1.8. suvestinius atsargų  apyvartų žiniaraščius kas mėnesį išduoda atsakingiems asmenims; 
1.9.  parengia sąskaitas – faktūras informacinėje apskaitos programoje; 
1.10. sudaro reprezentacinių išlaidų suvestines pagal finansavimo šaltinius; 
1.11. kaupia duomenis mitybos kainai perskaičiuoti, transporto išlaikymo ir valstybės  

nekilnojamojo turto eksploatacijos išlaidoms analizuoti;   
1.12. registruoja gaunamus ir sudaromus apskaitos dokumentus nustatytos formos 

registruose; 
1.13. spausdina atsargų ir turto perdavimo priėmimo aktus, keičiantis materialiai 

atsakingiems asmenims; 
1.14. pasibaigus ketvirčiui parengia gautinų sumų paskirstymą pagal įsiskolinimo terminus 

ir jų vertės koregavimo žiniaraščius;  
1.15.  sudaro metinę paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie FM jos nustatyta tvarka; 
1.16. savo veikloje laikosi globos namų apskaitos politikos nuostatų, buhalterinės apskaitos 

tarnybos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų; 
1.17. sudaro buhalterinės apskaitos dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą 

ir tinkamai saugo iki jų atidavimo į archyvą; 
1.18. teikia pasiūlymus dėl finansų kontrolės stiprinimo, lėšų ir materialinių išteklių 

normavimo ir saugumo užtikrinimo, apskaitos pas materialiai atsakingus asmenis 
gerinimo. 

1.19. vykdo vyriausioji buhalterio nurodymus ir savo kompetencijos ribose atlieka savo 
darbo funkcijas; 

1.20. vykdo globos namų direktoriaus užduotis pagal kompetenciją; 
1.21. reguliariai kelia kvalifikaciją; 
1.22. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų. 
 

                                                                              

 


