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Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymais ir kitais mokesčių sistemą reglamentuojančiais teisės aktais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, valstybės rezervo
tvarkymą bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą;

 turėti aukštąjį universitetinį ekonominį arba buhalterinį išsilavinimą;
 išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus ir pagal kompetenciją

sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinėje sistemoje, MS Office programiniu paketu,

naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;
 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją

ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 tvarko apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,
kitais teisės aktais, įstaigos direktoriaus patvirtinta Apskaitos politika ir kitais direktoriaus
įsakymais;

 tvarko buhalterinę apskaitą informacinės sistemos programoje „Navision”, „Visma” ir
„Affecto”;

 tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;
 tvarko Didžiąją knygą;
 tikrina Didžiosios knygos likučius su registruose išvestais likučiais;
 tvarko atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais ir kitais asmenimis apskaitą;
 tvarko pirkimų –pardavimų bei pajamų apskaitą;
 vykdo sukauptų sąnaudų apskaičiavimą, apskaitą ir registravimą;
 vykdo ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaičiavimą, apskaitą ir registravimą;
 vykdo atidėjinių apskaičiavimą ir apskaitą;
 vykdo finansavimo pajamų registravimą;
 kaupia duomenis apie kreditinius įsiskolinimus, juos analizuoja ir kiekvieno ketvirčio

pabaigoje teikia Skyriaus vedėjui (vyriausiajam buhalteriui);
 rengia ir tvarko atsiskaitymų registrą 06 „Atsiskaitymas su debitoriais ir kreditoriais“;
 rengia ir tvarko registrą 08 „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis“;
 rengia ir tvarko registrą 13 „Įstaigos poreikiams sunaudotų medžiagų suvestinis žiniaraštis“;
 kiekvieną mėnesį rengia finansinės atskaitomybės formą Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų

ataskaita“;
 sudaro gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos aprašo-sutikrinimo žiniaraštį;
 dalyvauja materialinių išteklių, piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje,

tvarko jų apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;
 tvarko, saugo ir perduoda archyvui finansinius dokumentus;
 skyriaus vedėjo (vyriausiojo buhalterio) pavedimu vykdo laikinai nesančių skyriaus

darbuotojų funkcijas;
 esant reikalui pavaduoja Skyriaus vedėją (vyriausiąjį buhalterį);
 teikia informaciją finansavimo ataskaitoms parengti;
 įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus apskaitoje;
 pasibaigus metams ruošia VSAKIS ataskaitas.
 savo kompetencijos ribose vykdo kitus darbus, kuriuos paveda Skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris), taip pat ir Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus nurodymus
bei pavedimus.


