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STONAIČIŲ  SOCIALIN ĖS GLOBOS NAMŲ  

BUHALTERIN ĖS APSKAITOS TARNYBOS  

NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Stonaičių socialinės globos namų buhalterinės apskaitos tarnyba yra  Stonaičių 

socialinės globos namų struktūrinis vienetas (toliau vadinamas - tarnyba), kurio veikla grindžiama 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais, 

pareiginėmis instrukcijomis, direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 

2. Tarnybai vadovauja vyriausiasis finansininkas. 

3. Tarnybos struktūra: finansininkai. 

4. Tarnyba atskaitinga socialinės globos namų direktoriui. 

II.  VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Tarnyba siekia užtikrinti finansinės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą,  

rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apskaitą ir 

apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų 

tretiesiems asmenims laikymąsi. Buhalterijos darbuotojai tikrina ar teisėtai ir pagal paskirtį 

naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės. Kelti buhalterinės apskaitos 

darbuotojų kvalifikacijos lygį. 

III.  TARNYBOS VALDYMAS IR ATSAKOMYB Ė 

 

6. Globos namų buhalterinės apskaitos darbuotojai vykdo funkcijas, nurodytas pareiginėse 

instrukcijose.  

7. Vyriausiasis finansininkas pildo  darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus dokumentus, 

rengia tarnybos metinį veiklos planą  bei ataskaitas, atostogų grafikus.  

8. Atsakomybė: 
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8.1. už neteisingai tvarkomą ir vedamą buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamas ir  

klaidingas buhalterines ataskaitas; 

8.2. už vidaus tvarkos taisyklių, globos namų nuostatų, pareiginių nuostatų, direktoriaus 

įsakymų bei užduočių vykdymą;  

8.3. darbų ir sveikatos saugos bei kitų reikalavimų laikymąsi; 

8.4. už trūkumų, kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus; 

8.5. už pavėluotą atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio draudimo įstaiga, banku; 

8.6  už įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų nevykdymą; 

8.7.už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

IV.  TARNYBOS DARBO TVARKA IR S ĄLYGOS 

 
9. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas: 

9.1. atliktos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai teisingai fiksuojami apskaitos 

dokumentuose; 

9.2. tikrina, ar visos atliekamos ūkinės operacijos patvirtintos atsakingų asmenų; 

9.3. dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įtraukiami į apskaitos 

registrus; 

9.4. ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į gali būti keliuose apskaitos registruose, bet į 

Didžąją knygą įtraukiami vieną kartą; 

9.5 ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos duomenys surašomi laiku- vieną kartą 

per  mėnesį. 

10. Piniginių lėšų apskaita: 

10.1.grynųjų pinigų įplaukos ir išlaidos įtraukiamos į kasos knygą, kurios likučiai turi atitikti 

grynųjų pinigų likučius; 

10.2. banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos turi atitikti apskaitos registrų likučius; 

10.3. mokėjimai iš kasos ir banko sąskaitos turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais, 

leidžiančiais atlikti tokius mokėjimus. 

11. Kasos darbo organizavimo tvarka nustatyta direktoriaus įsakymu. 

12. Turto apskaita: 

12.1. visas turto judėjimas - įsigijimas, perdavimas, pardavimas, nurašymas ir kt.  

atvaizduojamas apskaitoje; 

12.2. veiksmai, susiję su turtu, fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus; 

    12.3. nusidėvėjęs turtas taip pat įtraukiamas į apskaitą; 
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12.4. turtas apskaitoje grupuojamas į grupes ir pogrupius, suteikiant 

atskirus  inventoriaus numerius; 

12.5. už turtą, esantį sandėlyje ir eksploatacijoje atsako materialiai atsakingi asmenys; 

  13.Registrų sudarymas: Stonaičių  socialinės globos namų buhalterinėje apskaitoje  

naudojami laisvo formos  apskaitos registrai (gali būti išspausdinti iš buhalterinės apskaitos 

programos pagal vedamas sąskaitas), patvirtinti direktoriaus įsakymu. 

14. Kompiuterinė apskaitos sistema: 

14.1. užtikrina kompiuterinės apskaitos sistemos patikimumą; 

14.2. kompiuterizuotos apskaitos registrai išspausdinami pagal atskiras sąskaitas ir 

pasirašomi juos sudariusių asmenų; 

14.3. kiekvienam į kompiuterinę apskaitos sistemą įtrauktam dokumentui suteikiamas 

numeris; 

14.4. kartu su kompiuterine apskaitos sistema lygiagrečiai tvarkoma ir nekompiuterinė  

apskaita, kada kai kurie registrai rašomi; 

14.5.  buhalterijos darbuotojai, naudojantys kompiuterinę apskaitos sistemą,  privalo 

išmanyti kompiuterių valdymo ypatumus; 

14.6. sudarant kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrinama visų registrų įrašų ir  

buhalterinių apskaitos dokumentų informacija. 

V. MATERIALIN ĖS VERTYBĖS IR JŲ SAUGOJIMO TVARKA 

 
15.  Materialinės vertybės- dokumentai saugomi sekančia tvarka: 

15.1. einamųjų metų dokumentai ir apskaitos registrai saugomi buhalterijoje (už jų saugumą 

atsako  finansininkai); 

15.2  pasibaigus kalendoriniams metams, dokumentai grupuojami į bylas, kurios vienerius 

metus saugomos buhalterijoje. Po metų šios bylos perduodamos saugojimui į globos namų archyvą. 

VI.  FINANSINĖS- ŪKIN ĖS VEIKLOS KONTROL Ė 

 

16. Už išankstinę kontrolę atsako globos namų vyriausiasis finansininkas: 

16.1. tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę; 

16.2. atsiskaitymų kontrolę; 

16.3. išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma: ar ūkinės operacijos bus 

 atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus; ar ūkinės 

operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta. 
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17. Vyriausiasis finansininkas, vykdydamas išankstinę finansų kontrolę, pasirašo arba 

atsisako pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti ūkinę operaciją.  

18. Vykdydamas išankstinę kontrolę,vyriausiasis finansininkas: 

18.1. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, 

dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks 

patvirtintų asignavimų lėšų; 

18.2. ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotojui, jeigu išankstinės 

finansų kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta arba kad jai atlikti nepakaks 

patvirtintų asignavimų, kad ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti. 

Nustatęs šiuos faktus, vyriausiasis finansininkas atsisako pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus 

ir, nurodydamas atsisakymo priežastis, apie tai raštu praneša globos namų direktoriui, kuris gali 

atsisakyti patvirtinti ūkinę operaciją arba raštu nurodyti ją atlikti; 

19. Apskaitos registrai, išskyrus nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, sudaromi kas 

mėnesį. Nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto apyvartos žiniaraščiai sudaromi 

vienąkart metuose pagal gruodžio 31 dienos būklę.  

20. Pasibaigus mėnesiui, apskaitos registrai susegami į bylą. Buhalterijos darbuotojai,  

suregistravę visus per mėnesį gautus dokumentus, sutikrina juos su duomenimis kompiuterinėse 

laikmenose. Radus neatitikimų- taisoma nedelsiant arba sekantį mėnesį.  

VI.  TARNYBOS LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS 

 
21. Tarnybą reorganizuoja ar likviduoja Stonaičių socialinės globos namų direktorius Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_________________________________________________________ 

 

 


