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PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS BUHALTERIO – 

SĄSKAITININKO   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

    

I. SKYRIUS  

BUHALTERIS -SĄSKAITININKAS 

 

1. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos buhalteris - sąskaitininkas priskiriamas 

specialistų grupei. 

2. Buhalterio – sąskaitininko  pareigybės lygis - B. 

 

II. SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI BUHALTERIIUI – SĄSKAITININKUI 

 

3. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialiųjų vidurinį, įgytą iki 1995 metų, 

buhalterinį, statistinį ar ekonominį išsilavinimą bei ne mažiau nei 2 metų buhalterinės 

apskaitos ir kasininko darbo įgūdžių. 

4. Mokėti dirbti visomis kompiuterinėmis programomis, reikalingomis buhalterio – 

sąskaitininko darbui. 

5. Būti nepriekaištingos reputacijos. 

6. Būti sąžiningas, mandagus, tvarkingas, savarankiškas,  atidus, turėti bendravimo 

žinių. 

7. Žinoti, kaip įforminti sąskaitas ir jose fiksuoti buhalterinę operacijų, prekinių bei 

materialinių vertybių ir piniginių lėšų judėjimo apskaitą. 

8.  Pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus, vyriausiojo 

buhalterio nurodymus ir visiškai atsakyti už savo veiksmų pasekmes. 

9. Išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 

reikalavimus bei jų laikytis. 

10. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su 

jo atliekamu darbu, dokumentų valdymo ir apskaitos taisyklėmis, gimnazijos nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.  

 

III. SKYRIUS  

BUHALTERIO  - SĄSKAITININKO  FUNKCIJOS 

 

11. Tvarko turto ir ūkinių operacijų, materialinių vertybių buhalterinę apskaitą. 

12. Tvarko apskaitą už suteiktas paslaugas, patalpų nuomą. 

13. Tvarko apskaitą už transporto išlaidų kompensavimą mokiniams, važinėjantiems 

iš rajono. 

14. Dalyvauja inventorizuojant pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes, 

sudaro materialinių vertybių aprašus. 

15. Organizuoja kasos darbą, laikosi patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos 

operacijų atlikimo reikalavimų. 

16. Užtikrina, kad piniginės lėšos būtų  priimamos ir naudojamos tik tinkamai 

įforminus dokumentus, išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius bei kitus kasos operacijų 

dokumentus. 

17. Registruoja bankinius dokumentus. 

18. Saugo buhalterinės apskaitos duomenų bazę, naudojamą duomenims apdoroti. 



19. Pagal vyriausiojo buhalterio nurodymus atlieka bankinius pavedimus. 

20. Buhalteris – sąskaitininkas, gavęs tiesioginio vadovo nurodymus, kurie 

prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, raštiškai informuoja įstaigos vadovą apie 

atsisakymą vykdyti nurodymus. 

21. Buhalteris – sąskaitininkas atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos 

mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką. 
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