
PATVIRTINTA 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos 

direktoriaus 2017 m. vasario 7 d.   

             įsakymu Nr. V-11  (1.3) 

 

ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) apskaitininko pareigybės aprašymas 

reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai. 

3. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI APSKAITININKUI 

4. Apskaitininkas yra Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) darbuotojas; 
tiesiogiai pavaldus vyriausiajam buhalteriui. 

5. Apskaitininką į darbą priima ir atleidžia mokyklos direktorius LR įstatymų nustatyta 
tvarka. 

6. Apskaitininko pareigas gali eiti asmuo: 
a. turintis aukštesnįjį ar aukštąjį ekonominį išsilavinimą; 
b. turintis ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį šioje srityje. 

7. Apskaitininkas turi žinoti: ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir poįstatyminius aktus, turi būti susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo 
pareigybės aprašymu, saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, 
išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

8. Apskaitininkas turi būti pasirašęs materialinės atsakomybės sutartį. 

9. Apskaitininkas turi mokėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis (Word, 

Excel), išmanyti dokumentų rengimo taisykles. 
10. Apskaitininkas dirba pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. 

 

III SKYRIUS 

APSKAITININKO FUNKCIJOS 

11. Atlikti kasos operacijas pagal vyriausybės patvirtintas taisykles. 
12. Išimti iš banko sąskaitos, įnešti į banko sąskaitą ir išmokėti grynus pinigus. 
13. Pagal pateiktus išlaidų orderius išmokėti įvairius mokėjimus ir pagal pateiktus kasos 

pajamų orderius priimti įvairias įmokas. 
14. Vesti kasos knygą. 
15. Kas mėnesį pateikti kasos patikrinimo aktus. 
16. Tvarkyti ilgalaikio, trumpalaikio materialinio turto atsargų apskaitą. 
17. Vykdo mokyklos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius. 

 
IV SKYRIUS 

APSKAITININKO TEISĖS 
 

18. Priimti sprendimus pagal juridiniuose aktuose reglamentuotą kompetenciją. 

19. Pateikti mokyklos administracijai pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti. 
20. Gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka. 
21. Gauti teisės aktuose nustatytas socialines garantijas. 
22. Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą jeigu tai prieštarauja įstatymams, atsisakymo 
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motyvus pateikti raštu. 
23. Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje. 
24. Būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu. 
25. Dalyvauti mokyklos darbuotojų susirinkimuose ir reikšti savo nuomonę. 

 
 

V SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

26. Apskaitininkas atsako už: 

26.1. pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme vykdymą kokybiškai ir laiku; 

26.2. visų priimtų vertybių saugumą ir visus nuostolius, kuriuos įstaiga gali patirti dėl 

sąmoningų apskaitininko veiksmų arba dėl netinkamo/nesąžiningo pareigų vykdymo; 

26.3. įstatymų, įsakymų, nutarimų ir kitų norminių aktų vykdymą; 

26.4. laiku ir teisingai tvarkomą kasinę apskaitą; 

26.5. savo profesinių nuostatų pažeidimus. 

27. Už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą apskaitininkas atsako 

mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

____________________________ 
 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 


