
                  
 

 
  
Darbo patirtis 
 
2011– iki dabar IĮ “AVA LT” 

Buhalteris-profesionalas 
Buhalterines paslaugas teikianti įmon÷  

Užduotys:  
 
 
 
 

Pilnas buhalterin÷s apskaitos vykdymas ir kontrol÷ nuo pirminių dokumentų iki 
ataskaitų pateikimo valstybin÷ms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas 
įmon÷s vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo 
dokumentų tvarkymas. Skolų suderinimai ir užskaitos. 

 
2005 – 2011 

VšĮ „Šiaulių regiono pl÷tros 
agentūra“ 
Vyr. Buhalteris 

Mokymų organizavimas ir ES paramos projektų 
rengimas bei administravimas 

Užduotys:  
 
 
 
 
  

Pilnas buhalterin÷s apskaitos vykdymas ir kontrol÷ nuo pirminių dokumentų iki 
ataskaitų pateikimo valstybin÷ms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas 
įmon÷s vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo 
dokumentų tvarkymas. Skolų suderinimai ir užskaitos. Vadovavimas buhalterin÷s 
apskaitos skyriui – 2 žmonių kolektyvui. ES projektų biudžetų administravimas, 
ataskaitų rengimas. 

 
2004 – 2005 

UAB “Balskana”  
Apskaitos skyriaus vadovas 

Buhalterines paslaugas teikianti įmon÷ 

Užduotys:  
 
 
 
  

Pilnas buhalterin÷s apskaitos vykdymas ir kontrol÷ nuo pirminių dokumentų iki 
ataskaitų pateikimo valstybin÷ms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas 
įmon÷s vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo 
dokumentų tvarkymas. Skolų suderinimai ir užskaitos Vadovavimas buhalterin÷s 
apskaitos skyriui – 4 žmonių kolektyvui.  

 
2003 – 2007 

Šiaulių miesto savivaldyb÷s 
taryba, Finansų ir ekonomikos 
komitetas 
Deputatas 

Šiaulių miestą valdanti įstaiga, aukščiausias 
valdymo organas 

Užduotys:  
  

Komitetas ruošdavo ir svarstydavo miesto biudžeto projektą, kitus su finansais 
susijusius miesto klausimus 

 
1998 – 2004 

UAB „Sidabrinis medis“ 
Vyr.buhalteris 

Prekyba kanceliarin÷mis prek÷mis 

Užduotys:  
  

Pilnas buhalterin÷s apskaitos vykdymas ir kontrol÷ nuo pirminių dokumentų iki 
ataskaitų pateikimo valstybin÷ms institucijoms. Rvil÷s įdiegimas į  bendrov÷s 
apskaitos sistemą, filialų apskaita ir duomenų replikacijos. Konsultacijų pardav÷joms 
teikimas susijusios su POS sistemų valdymu. Finansinių ataskaitų pateikimas įmon÷s 
vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo dokumentų 
tvarkymas. Skolų suderinimai ir užskaitos Vadovavimas buhalterin÷s apskaitos 
skyriui – 2 žmonių kolektyvui. 

 
1998 – 2000 

IĮ „Atžyma“ 
Vyr.buhalteris 

Prekyba kanceliarin÷mis prek÷mis 

Užduotys Pilnas buhalterin÷s apskaitos vykdymas ir kontrol÷ nuo pirminių dokumentų iki 
ataskaitų pateikimo valstybin÷ms institucijoms. Rvil÷s įdiegimas į  bendrov÷s 
apskaitos sistemą, filialų apskaita. Finansinių ataskaitų pateikimas įmon÷s vadovams 
ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo dokumentų tvarkymas. Skolų 
suderinimai ir užskaitos 

  
CV 

Vardas:  Andrius Račkauskas 
Gimimo data  1976-05-13 
Šeimynin÷ pad÷tis:  Vedęs 
Adresas:  Gvazdikų takas 8-17, Šiauliai 
El. paštas:  andrius.rackauskas@gmail.com 
Kontaktinis telefonas:  +370 686 20032 
Gimtoji kalba:  Lietuvių 
Išsilavinimas:  Aukštasis 
Dabartinio darbo statusas:  dirbantis 
  



 
1997 – 1998 

UAB „Investicijų auditas“ 
buhalteris 

Finansinį auditą atliekanti kompanija 

Užduotys Tvarkiau smulkių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomyb÷s. 
Auditor÷s Maryt÷s Pikelien÷s pad÷j÷jas: atsakingas už pirkimų ir pardavimų auditą, 
asistuodavau atliekant auditą. 

  

Mokymasis 

Data   2007 - 2008-05-09 

Kvalifikacija  Buhalteris-profesionalas 

Atestacija  4 egzaminai: mokesčių, finansų apskaitos, teis÷s ir ECDL 

Švietimo teik÷jo pavadinimas ir 
tipas 

 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija 

Data   2003- 2004 

Kvalifikacija  Išlyginamosios studijos, bakalauras 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
geb÷jimai 

 Finansų apskaita, verslo valdymas 

Švietimo teik÷jo pavadinimas ir 
tipas 

 Šiaulių Valstybin÷ Kolegija 

 

Data  1994-1997 

Kvalifikacija  Buhalteris 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
geb÷jimai 

 Finansų apskaita (specializacija transporto įmon÷se), verslo valdymas 

Švietimo teik÷jo pavadinimas ir 
tipas 

 Šiaulių (aukštesnioji technikos mokykla) Valstybin÷ Kolegija 

 
 

Data  1981-1994 

Kvalifikacija  Vidurinis išsilavinimas 

Švietimo teik÷jo pavadinimas ir 
tipas 

 Šiaulių (8-oji vidurin÷ mokykla) Salduv÷s progimnazija 

 
 

 

Kalbų mok÷jimas                     
 
Lietuvių gimtoji                     
                                                  
Rusų Kalb÷jimas: labai gerai Rašymas: gerai Supratimas: puikiai    
 
Kompiuterio išmanymas     
                  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, outlook; Mozzila Firefox 

Buhalterin÷s programos: 
“Rivil÷” – 20 metų, “Finvalda” - 5 metai, suipažinęs su „Agnum“, „BC apskaita“, 
„Pragma“, „Būtent“ 

   
 Vairuotojo pažym÷jimas   - B kategorija, nuo 1998 metų. 
  
 Asmenin÷s savyb÷s:  
 Darbštumas, savarankiškumas, sugeb÷jimas priimti sprendimus, atsakomyb÷ ir 

punktualumas, geri organizaciniai geb÷jimai. 
  
Kiti geb÷jimai ir 
kompetencijos 

 Nuolatinis kvalifikacijos k÷limas „Pačiolio“ seminaruose. LBAA narys 

 


