
PATVIRTINTA
Siautiq Stasio Sakauskio gimnazij os

direkloriaus20lT m. balandZio 5 d.

isakymuNr. V- 2l

Srnur,rq srAslo S^q,LKAusKIo crMNAzrJos ApsKAITos DARBUoToJo
PAREIGYBES APRASYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Pareigyb€s pavadinimas - Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos apskaitos darbuotojas.

2. Pareigybes grupe: apskaitos darbuotojas priskiriamas kvalifikuotq darbuotojq grupei.

3. Pareigybes lygis - C.

4. Pareigybes paskirtis: apskaitos darbuotojo pareigybe reikalinga piniginiq le5q
priemimo, i5mokejimo, le5q apskaitos ir apsaugos operacijq vykdymui.

' 5. Pavaldumas: Stasio Sakauskio gimnazijos apskaitos darbuotojas pavaldus gimnazijos
'J vyr.buhalteriui.

6. Apskaitos darbuotoj4 skiria pareigoms k atleidlia i5 pareigq, nustato jo pareigini
atlyginimq, sudaro ra3yting darbo sutarti, skiria drausmines nuobaudas istatymq nustat5rta

gimnazij os direktorius.
7. Apskaitos darbuotoj4 leisti atostogq ar i komandiruotes istatymq nustatSrta tvarka turi

teisg gimnazijos direktorius.

il. SKYRIUS
SPECIALUS NNTX^I.T,AVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

8. Apskaitos darbuotojo pareigas einantis asmuo turi atitikti Siuos specialiuosius
reikalavimus:

8. l. tureti aukStesn[ii buhalterini (arba ji atitinkanti) i5silavinim4;
8.2. i5manyti finansing apskait4 reglamentuojandius dokumentus;

8.3. Zinoti biudZetines istaigos finansini apr0pinimq apskaitos tvarkym4, tureti bazing
v/ kompiuterinio raitingumo kvalifikacij4 ir istaigoje veikiandia apskaitos programa.

8.4. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimus, kitus teises aktus, reglamentuojandius apskaitos darbuotojo vykdomas funkcijas,
savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teises aktais, gimnazijos direktoriaus

isakymais ir jais patvirtintais kitais gimnazijos vidaus tvarkos dokumentais, gimnazijos
nuostatais ir Siuo pareigybes apra5ymu.

8.5. Zinoti dokumentq archyvavimo reikalavimus;
8.6. darbuotojrtr saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

III.SKYRIUS
Sr,q.s pARETGAS EINANdIo DARBUoToJo ruNKCIJos

g. Apskaitos darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

9.1. uZpajamuoja kasos dokumentus, juos apskaito;

9.2. gavna pagal atitinkamai iformintus dokumentus i5 juridiniq ir fiziniq asmenq bei

bankr+ pinigus;
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9.3. inesa grynuosius pinigus i banke arba juos i5moka pagal pateiktus ir atitinkamai

iformintus dokumentus (kabos i5laidq orderius, mokejimo Ziniara5dius arba juos atstojandius

dokumentus;
9.4. tikrina kasos pajamrl ir i5laidq orderiq teisingum4;

9.5. remdamasis kasos pajamq ir i5laidq dokumentais, veda kasos knyg4, sutikrina faktines
pinigq sumas su ira5ais kasos knygoje, laikosi direktoriaus isakymu nustatyto kasos limito;

9.6. gauna i5 banko, jam pristato visus reikalingus dokumentus;

9.7. kontroliuoja gaunamrl dokumentq iforminimo teisingum4 ir teisetum4, nustato
piniginiq Zenklq tikrum4;

9.8. registruoja mokejimo pavedimus;

9.9. pagalreikalavimus iformina bytas ir nustatyta tvarka perduoda i gimnazijos archyv4;

9. 10. veda paveZejimo bilietq apskait4;

9.11. veda valgyklos ir bufeto kieking apskait4;

9.12. uZtikrina informacijos slaptum4;

9.13. nutraukus su istaiga darbo santykius, istaigos vadovui (arba jo paskirtam asmeniui)

perduoda vis4 turim4 dokumentacij4, pinigines bei materialines vertybes, tai iforminant
perdavimo - priemimo aktu;

9.14. vykdo kitus vyr. buhalterio pavedimus.

IV. SKYRIUS
SLq.s pAREIGAs EINANdIo DARBUoToJo ATSAKoMyBE

10. Apskaitos darbuotojas yra atsakingas uZ jam pavestq funkcijq ir uZdaviniq tinkam4
vykdym4, uZ saugos darbe bei prie5gaisrines apsaugos ir vidaus darbo taisyklq vykdyme.

11. UZ darbo drausmes paZeidimus, netinkam4 funkcijq vykdym4 apskaitos darbuotojas
atsako istatymq nustatyta tvarka.


