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APSKAITOS PADALINIO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Apskaitos padalinys tiesiogiai pavaldus direktoriui.
2.Apskaitos padalin[ sudaro: vyriausiasis buhalteris, buhalteris, ekonomistas, sandelininkas-

apskaitininkas.
3.Buhalterijos darbuotojai I darbq priimami ir atleidZiami globos namq direktoriaus [sakymu.
4.Vyriausias buhalteris priimamas, skelbiant konkurs4 darbo vietai uZimti.
5.Apskaitos padalinys savo veikloje vadovaujasi LR istatymais, Vyriausybes nutarimais, kitais

teises aktais, socialines globos namq nuostatais bei Siais nuostatais.
5.Padalinys sudaro metines s4matas savo veiklai planuoti ir vykdyti.

II. APSKAITOS PADALINIO UZOIVTNIAI IR FUNKCIJOS

T.Pagrindiniai Apskaitos padalinio uZdaviniai:
T.l.organizuoti ir tvarkyti globos namq buhaltering apskait4 pagal LR teises aktus, pagal naujus

VSAFAS standartus, atsiZvelgiant I Socialines apsaugos ir darbo ministerijos metodines
rekomendacijas;

7.Z.gautus valstybes biudZeto asignavimus, specialiosios programos ir pavedimrl leSas, ir kitas
globos namq disponuojamas le5as naudoti racionaliai ir taupiai ir tik pagal patvirtintas i5laidq
sqmatas;

8.[gyvendindamas Siuos uZdavinius, padalinys vykdo tokias funkcijas:
8.l.vykdo valstybes biudZeto, specialiosios programos ir pavedimq le5q pajamq ir i5laidq

s4matq vykdymo operacijas, uZtikrina, kad laiku bUtq iSmoketas darbuotojams apskaidiuotas
atlyginimas, laiku atsiskaityta su biudZetu ir valstybinio draudimo fondo [staigomis, taip pat u2,

sunaudot4 elektros energij6 5ilum6 kur4 ir apmoketos gautos s4skaitos;
8.2.nustato buhalteriniq apyskaitq ir balansrtr pristatymo tvark4. Sudaro apyskaitq ir balansq

suvestines ir teikia finansuojandiai [staigai;
8.3.remdamasis buhalterines apskaitos duomenimiso sudaro ir teikia atitinkamas ataskaitas

Socialines apsaugos ir dmbo ministerijai, Statistikos departamentui, SODRAI, mokesdiq inspekcijai
ir kitoms institucij oms.

ilI. TEISES

9.Padalinio darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisE:
9.l.susipaZinti ir gauti visq Socialines apsaugos ir darbo ministerijos isakymq bei kitq

ministerijos norminiq dokumentq nuora5us (su valstybes ir tarnybos paslapti sudarandia informacija
susipaZinti turi tik teises aktq nustatyta tvarka igijE tokiqteisg skyriaus darbuotojai);

9.Z.gauti informacij4 i5 Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos prieZifiros [staigq
re ikal ingq pad alini ui pavestoms funkc ij oms vykdyti ;

9.3.dalyvauti globos namq sudaromose darbo, derybq ir kitose grupese ar komisijose, o taip pat
pasitarimuose, kuriuose reikalinga apskaitininko konsultacija;

9.4.dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikacij4;



2

9.5.globos namq vadovybei pavedus, atstovauti globos namams savo kompetencijos klausimais

\i Lietuvoje ir uZsienYje;
9.6.naudotir-llobor namq autotransporto priemonemis, vykdant pavedimus ir uZdu6tis darbo

klausimais.
IV. PAREIGOS

l0.Padalinio darbuotojai privalo: I

I 0. I .vadovautis padalinio nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais;

10.2.laiku ir kokybiSkai atlikti pavedamus darbus'

V. ATSAKOMYBE

lg.UZ pareigq ir funkcijqnevykdymqar netinkamqjqvykdym4padalinio darbuotojai atsako LR

istatymq ir kitq teises altq nusta$rta tvarka' . , . , ,: --^., ^2ill. IJz apskaitos padalinio darbuotojq kokybi5kq ir savalaik[ darbq atsakinga vyriausioji

buhaltere.

padalinio nuostatai gali btiti keidiami ar papildomi keidiantis [statymams, kitiems teisds aktams

\=ardarboorganizavimotvarkaisocialinesglobos[staigoje.

Vyriausioji buhaltere Rimute Dambrauskiene


