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vlE5osros IsrArcos DRUSKINTNKU LrcoNrNES vyRpsNroJo
BUHALTERIO . APSKAITININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vyresnysis

buhalteris - apskaitininkas priklauso specialistq kategorijai.

2. Vyresniuoju buhalteriu - apskaitininku skiriamas asmuo, turintis aukstqji, aukstesnifi,
buhalterini, finansini ar ekonomini i5silavinim4, nekeliant reikalavimq darbo stlZui, * pu{4
nustatytq programq baiggs profesinius kursus ir turintis ne maZesn! nei 3 metq darbo apskaiios ir

kontroles srityje staZ4.
3. Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas skiriamas ir atleidZiamas ligonines direktoriaus
isakymu vyr. finansininko teikimu.
4. Buhalteris - apskaitininkas turi Zinoti (iSmanyti):
4. 1 . buhaltering apskaitq reglamentuoj andius teises aktus;
4.2. mokesdius reglamentuojandius teises aktus, biitinus vyresniojo buhalterio funkcijoms

vykdyti;
4.3. istaigos ekonomines, [kines

ir finansines

veiklos analizes, iikio rezervq nustatymo

metodus;

ir jq taikymo galimybes atliekant
ir istaigos fikines ir finansines veiklos analizes;
4.5. buhalterines apskaitos operacijq, susijusiq su pagrindiniq le5q, materialiniq vertybiq ir
piniginiq leSq judej imu, fiksavim4;
4.6. istaigos veiklos, ekonomikos, darbo ir valdymo organizavimo pagrindus;
4.7. teises aktus, reglamentuojandius darbo saug4, saugumo technik4, sanitarij4 ir
4.4. Siuolaikines skaidiavimo technikos priemones

apskaitos skaidiavimo darbus

n

prie5gaisring apsaug?;
4.8. Dokumentq rengimo taisykles.
5. Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas savo veikloje vadovaujasi:
5. 1. Druskininkq ligonines istatais;
5.2. Druskininkq ligonines administracijos veiklos reglamentu;
5.3. Druskininkq ligonines vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
5.4. Druskininkq ligonines finansq kontroles taisyklemis;
5.5. ligonines direktoriaus isakymais;
5.6. Siais pareiginiais nuostatais.
6. Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas tiesiogiai pavaldus ligonines vyr. finansininkui.
7. Nesant vyresniojo buhalterio (atostogos, liga, komandiruote ir t. t.), jo pareigas atlieka
nustatyta tvarka paskirtas kitas buhalteris, igyjantis atitinkamas teises ir atsakantis, kad jam
paskirtos pareigos b[tq vykdomos kokybi5kai ir laiku.
8. Skiriant asmeni vyresniojo buhalterio - apskaitininko pareigas ar atleidliant iS jq,
sudaromas buhalterines apskaitos duomenq (buhalterijos) ir dokumentq perdavimo-priemimo

i

aktas.

II. F'UNKCIJOS
9. Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas:
9.1. tvarko turto, isipareigojimq ir iikiniq operacijq (pagrindiniq le5q, materialiniq vertybiq,
iSlaidq, iikines ir finansines veiklos rezultatq apskaita; atsiskaitymai su tiekejais ir uZsakovais, uZ
suteiktas paslaugas ir t. t.) buhaltering apskait4;
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9.2. skaidiuoja ir perveda mokesdius ir rinkliavas i valstybini ir vietos biudZetus, draudimo
imokas i valstybinius nebiudZetinius socialinius fondus, darbuotojq darbo uZmokesti, atlieka
mokejimus i bankus, kitus mokejimus;
9.3. priima ir kontroliuoja pirming atitinkamq buhalterines apskaitos krypdiq dokumentacij4
ir ruoSia j4 apdoroti;
9.4. fiksuoja buhalterines apskaitos sqskaitose operacijas, susijusias su pagrindiniq lesq,
materialiniq vertybiq ir piniginiq lesq judejimu;
9.5. i5ai5kina nuostoliq Saltinius, ruoSia pasillymus, kaip jq i5vengti;
9.6. rengia ir i5duoda darbuotojams paZymas, susijusias su darbo santykiais;
9.7. dalyvauja:

9.7.1. vykdant ekonoming fikines

ir

finansines istaigos veiklos analizE, remiantis

buhalterines apskaitos ir ataskaitq duomenimis;
9.7.2. inventorizuojant pinigines le5as, materialines vertybes, atsiskaitymus
isipareigojimus;

9,7.3. nustatant pagrindinius apskaitos tvarkymo budus

ir

metodus

informacij os apdoroj imo technolo gij as ;
9.7.4. ruo5iant ir diegiant paZangias buhalterines apskaitos formas
Siuolaikinemis skaidiavimo technikos priemonemis;

ir

bei

ir

mokejimo

buhalterines

metodus, pagristus

9.7.5. rengiant ir vykdant veiksmus, stiprinandius finansing disciplin4 ir skatinandius
racionaliai naudoti iSteklius.
9.8. rengia s4skaitq planE, pirmines dokumentq formas, naudojamas forminti [kines
operacijas, kurioms n6ra numatyta tipiniq vidaus buhalteriniq apskaitos dokumentq formq;
9.9. suteikia direktoriui, kreditoriams, investuotojams, auditoriams ir kitiems buhalteriniq
ataskaitq naudotojams turim4 buhaltering informacij4 atitinkamomis apskaitos kryptimis;
9.10. pateikia kontroliuojandiai institucijai deklaracijas apie darbo uZmokesti ir kitas su
darbo santykiais susijusias i5mokas, atskaityt4 bei sumoket4 pajamq mokesti;
9.1 1. ruoSia duomenis ataskaitoms sudaryti;
9.13. vykdo einamqj4 finansq kontrolg;
9.14. ultikrina buhalteriniq dokumentq saugum4, nustatyta tvarka perduoda juos i archyv4;
9.15. vykdo atskirus tarnybinius savo tiesioginio vadovo bei ligonines direktoriaus
pavedimus ir uZduotis;
9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos fstatymrl, kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III. TEISES
10. Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas

turi teisg:
10.1. susipaZinti su ligonines direktoriaus isakymq projektais, susijusiais su jo veikla;
10.2. teikti darbo, susijusio su Siuose nuostatuose numatytomis pareigomis, tobulinimo
pasi[lymus;
10.3. vadovaujantis savo kompetencija, prane5ti tiesioginiam vadovui apie visus einant savo
pareigas i5ai5kintus trtikumus ir siiilyti bfldus, kaip juos Salinti;
10.4. asmeni5kai ar vyr. finansininko pavedimu uZklausti ligonines, kitq istaigq specialistus
informacijos ir dokumentq, reikalingq jo pareigoms vykdyti;
10.5 pra5yti ligonines direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq, vyr. finansininko, kitq
specialistq pagalbos atliekant pareigas ir teises, numatytas Siuose pareiginiuose nuostatose;
10.6. reikalauti, kad ligonines darbuotojai laiku pateiktq tikslius asmeninius duomenis,
biitinus paZymai, susijusiai su darbo santykiais, rengti ir i5duoti;
10.7. laiku gauti informacij4, susijusi4 su priimamomis bei i5duodamomis piniginemis
leSomis, materialinemis vertybemis, su darbuotojq atlyginimq, premijq ar kitq i5mokq nustatymu
bei mokejimu, materialiai atsakingq asmenq priemimu i darb4 ir atleidimu i5 darbo ir pan.;
10.8. atsisakyti atlikti uZduoti ar pavedim4, jei duota uZduotis ar pavedimas prie5tarauja
istatymams;
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10.9. tureti
aktams.

kitq teisiq, kulios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams, kitiems teises
IY. ATSAI(OMYBE

Vyresnysis buhalteris - apskaitininkas atsako uZ:
I 1' 1. Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq
bei kitq
teises aktq vykdym4;
11.2. vie5osios istaigos Druskininkq ligonines istatq, administracijos veiklos reglamento,
vidaus darbo tvarkos taisykliq, finanstl kontroles taisykliq laikym4si;
11.3' vieSosios istaigos Druskininkq ligonines direktoriaus
isakymq, nurodymq, pavedimq
bei Siq pareiginiq nuostatq vykdym4laiku;
I 1.4. asmeni5kai i5rasytuose bei pasirasytuose clokumentuose esandiq duomenq atitikimq
tikrovei;
11.5. laiku ir tiksliai fiksuojamas pinigines ir turto judejimo operacijas buhalterines
apskaitos registruose;
I 1.6. vie5osios istaigos Druskininkq ligonines buhalterines apskaitos teisingum4;
11.7. vie5osios istaigos Druskininkrl ligonines finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingumq,
teisetum4 bei j11 pateikirn4 laiku;
1 1.8. rengiamq dokumentq teisetum4, teisingum?, parengim4 laiku;
I 1.9, vie5osios istaigos Druskininkq ligonines einamqj4 flnansq kontrolg;
1 1.10. dokuraentq saugojim4 ir perdavim4 laiku
i archyv4;
1 1.1 1. aslnens duomentl apsaugq;
ll.l2. vieSosios istaigos Druskininkq ligonines turto, darbo priemoniq tausojim4, jq
naudojirnE tik darbo tikslais.
12. UZ savo pareigq, numatytq Sir.rose pareiginiuose nuostatuose, netinkam4 vykdymq at
nevykdym4 vyresnysis buhalteris - apskaitininkas atsako Lietuvos Respublikos
istatymq nustaiyta
1

1.

tvarka.

13.UZ istatymtlpaZeidimus, padarytus vykdant savo veiklq, bei uZ pad,arytqmateialing
vyresnysis buhalteris - apskaitininkas atsako Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

Zala,

V. PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBE

14. Vyresnysis buhalteris
finansininkui,

- apskaitininkas

yra pavaldus

ir atskaitingas

ligonines vyr.

