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APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 1. Šiaulių Gegužių progimnazija (toliau – progimnazija)  apskaitininkas yra priskiriamas 

specialisto darbuotojų grupei.  

 2. Pareigybės lygis: apskaitininkas priskiriamas B lygio pareigybei (pareigybės kodas 

431110). 

 3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę – buhalterinę apskaitą, 

užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą.  

 4. Pavaldumas: apskaitininkas pavaldus progimnazijos  vyr. buhalteriui.  

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Apskaitininko kvalifikaciniai reikalavimai:  

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį vidurinį buhalterinį, finansinį ar ekonominį išsilavinimą.  

6. Apskaitininkas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. įstaigos veiklos sritis;  

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, 

darbo santykius ir dokumentų valdymą;  

6.3. progimnazijos pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją;  

6.4. buhalterinės apskaitos organizavimo pagrindus;  

6.5. pirminių apskaitos skyrių dokumentų formas ir kaip jas pildyti;  

6.6. kaip apskaičiuoti duomenis ir sudaryti ataskaitas;  

6.7. kaip naudotis skaičiavimo technika;  

6.8. darbo organizavimo pagrindus;  

6.9. darbo įstatymų pagrindus;  

6.10. darbo tvarkos taisykles;  

6.11. sutarčių sudarymo tvarką bei terminus;  

6.12. tarnybinio etiketo reikalavimus;  

6.13. internetinės bankininkystės principus;  

6.14. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos 

pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);  

6.15. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;  

6.16. prekių pirkimo – pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos 

registruose tvarką;  

6.17. inventorizacijos atlikimo tvarką;  

6.18. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimus.  

 7. Apskaitininkas privalo vadovautis:  

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  



 
 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą;  

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;  

 7.4. darbo sutartimi;  

7.5. šiuo pareigybės aprašymu;  

7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.).  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Apskaitininkas atlieka šias funkcijas:  

8.1. sąžiningai ir kvalifikuotai vykdo apskaitininko veiklą ir sprendžia visus klausimus 

pagal suteiktas jam teises;  

8.2. vykdo vyr. buhalterio nurodymus ir savo kompetencijos ribose atlieka nesudėtingus 

atskirus buhalterinės apskaitos skaičiavimus;  

8.3. vadovaujant vyr. buhalteriui užpildo apskaitos registrus ir lenteles, remdamasis 

pirminių dokumentų duomenimis; 

8.4. vykdo atskirus tiesioginio vadovo tarnybinius pavedimus; 

8.5. užtikrina disponuojamų dokumentų, konfidencialumą; 

8.6. plačiai taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines 

priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus; 

      8.7. rengia atsiskaitymų su įmonėmis ir orgazacijomis už suteiktas paslaugas suvestinius 

registrus ir suveda į didžiąją knygą.   

                   8.8.  rengia atsiskaitymų su įmonėmis ir orgazacijomis už prekes ir suveda į didžiąją 

knygą. 

     8.9.  remiantis atsiskaitymu su įmonėmis ir orgazacijomis registrais suderinta likučius ir  

parengia kreditinio ir debitinio įsiskolinimo pažymą. 

 8.10. rengia įvairių vykdomų programų,  projektų, pavedimų iš kitų finansavimo šaltinių 

įvykdymo ataskaitas. 

 8.11. ruošia paramos gavimo ir  panaudojimo ataskaitas, forma FR0478. 

 8.12. suderina  kas mėnesį ilgalaikio turto pradinę ir likutinę vertę su didžiąja knyga, 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

 9. Apskaitininkas turi teisę: 

 9.1. susipažinti  su progimnazijos  administracijos  sprendimų projektais, susijusiais  su  

jo veikla; 

 9.2. teikti  darbo, susijusio  su šiame pareigybės aprašyme numatytomis pareigomis, 

tobulinimo pasiūlymus; 

 9.3. užklausti  pats  ar  progimnazijos direktoriaus pavedimu  progimnazijos struktūrinių  

padalinių vadovus. Specialistus ir darbuotojus  reikiamos  informacijos (ataskaitų,  paaiškinimų  ir t. 

t.) ir dokumentų; 

 9.4. reikalauti iš  progimnazijos vadovybės  pagalbos  vykdant šiame pareigybės 

aprašyme numatytas pareigas 

  

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 10. Apskaitininkas atsako už:  

 10.1. neteisėtai tvarkomą finansinę – buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba 

klaidingą buhalterinę apskaitą;  



 
 

 10.2. savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksą;  

 10.3. švarą ir tvarką darbo vietoje;  

 10.4. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;  

 10.5. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;  

 10.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimų laikymąsi;  

 10.7. įstaigos komercinių, gamybinių paslapčių saugojimą;  

 10.8. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

 11. Apskaitininkas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, 

tvarkydamas finansinę ir buhalterinę apskaitą, turi garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, 

savalaikį atskaitomybės parengimą.  

 12. Apskaitininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 13. Apskaitininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria įstaigos vadovas.  

______________________________ 


