
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS 
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. organizuoja buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymą ir kitus teisės aktus, nuolat seka jų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, 
savarankiškai juos studijuoja. 
4.2. paskirsto pavaldiems darbuotojams darbą, nustato atsakomybę ir atsiskaitymo terminus  
vadovaujantis Buhalterinės apskaitos tarnybos nuostatais. 
4.3.  kontroliuoja, kaip buhalterinės apskaitos tarnybos darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos 
darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų. 
4.4. tvarko buhalterinės apskaitos tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitą. 
4.5. vykdo išankstinę finansų ir einamąją buhalterinės apskaitos kontrolę; 
4.6. pagal tarnybai priskirtus veiklos procesus atlieka rizikos veiksnių nustatymą, jų įvertinimą 
ir numatytų rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą.  
5. Vyriausiasis buhalteris privalo taip organizuoti buhalterinę apskaitą, kad būtų: 
5.1. plačiai taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo bei automatizavimo  
šiuolaikinės priemonės, tobulesni buhalterinės apskaitos formos bei metodai; 
5.2.  apskaitomos visos piniginės lėšos, atsargos ir ūkinis inventorius, ilgalaikis materialusis ir  
nematerialusis turtas, globos namų skolos ir skolos globos namams, laiku ir tinkamai  
užregistruotos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai iš visų susidarymo šaltinių buhalterinės  
apskaitos dokumentuose ir registruose; 
5.3. teisingai apskaičiuojami ir laiku pervedami mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą,  
socialinio draudimo fondą ir kt; 
5.4. teisingai tvarkoma globos namų uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų  
įplaukų apskaita; 
5.5. lėšos iš visų šaltinių būtų naudojamos pagal patvirtintas sąmatas; 
5.6. esant reikalui, ekonomiškai pagrindžiama globos namų daromų išlaidų būtinybė bei kiti  
direktoriaus reikalaujami apskaičiavimai; 
5.7. tinkamai saugomi apskaitos dokumetai ir registrai iki jų perdavimo į archyvą ir po  
perdavimo į archyvą; 
5.8. teisingai sudaromos ir nustatytais terminais pateikiamos statistinės ataskaitos, kurias globos  
namai teikia teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos  
Vyriausybės. 
6. Rengia globos namų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius savininko teises ir  
pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka. 
7. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas globos namų direktoriui,  
auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių  
institucijoms. 
8. Vyriausiasis buhalteris padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, trūkumų  
susidarymui ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui. Atskleidęs  
neteisėtus pareigūnų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei  
piktnaudžiavimus), praneša apie tai globos namų direktoriui, kad būtų užkirstas kelias  
neteisėtiems veiksmams.  
9. Teikia globos namų direktoriui pasiūlymus ir patarimus apskaitos politikos parinkimo  
klausimais. 
10. Pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus ir teikia globos namų  
direktoriui. 
11. Globos namų darbuotojams suteikia jų darbui reikalingą buhalterinės apskaitos žinių  
minimumą. 



12. Dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje. 
13. Nutraukus su globos namais darbo santykius, perduoda visą turimą dokumentaciją,   
pinigines bei materialines vertybes, perdavimo aktą įforminti buhalterinės apskaitos duomenų ir    
dokumentų perdavimo – priėmimo aktu. 
16. Vyriausiasis buhalteris, gavęs globos namų direktoriaus nurodymus, jų nevykdo, jeigu su  
tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams ir apie tai raštu informuoja globos namų  
direktorių. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka globos namų  
direktoriui. 
 
 

 


