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ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO “DELFINAS“ 

APSKAITININKO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS 
                                                                                          

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1.   Pareigybės pavadinimas – Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ (toliau – Plaukimo centras)  

apskaitininkas (431110). 

2. Pareigybės grupė – III. 

3. Pareigybės lygis – B.  

4. Pareigybės paskirtis – apskaitininko pareigybė skirta užtikrinti teisingą ir savalaikį 

(kiekvieną mėnesį) duomenų apie pirktą, parduotą, panaudotą, perduotą, išduotą, nurašytą ilgalaikio 

turto ir ūkinio inventoriaus suvedimą į centre naudojamą programą FINAS. Pagal vyr. buhalterio 

nurodymą paruošti banko mokėjimo pavedimus. Užtikrinti, kad suvedami ataskaitiniai duomenys 

būtų teisingi ir pagal poreikį laiku pateikiami vyr. buhalteriui.   

5. Pareigybės pavaldumas – apskaitininkė tiesiogiai pavaldi vyr. buhalteriui. Apskaitininkę 

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį 

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktorius. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Apskaitininko pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 

1995 metų; 

6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Interenet Explorer ir Centre veikiančiomis apskaitos programomis FINAS „Ilgalaikis turtas“ ir 

„Sandėlio valdymas“ skyriumi, taip pat šiomis programomis „Tiekimo valdymas“ skyriaus 

„Mokėjimas“ ir „Eksportas į banką“ poskyriais; 

6.3. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, Plaukimo centro direktoriaus įsakymais ir patvirtintais 

kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, Plaukimo centro nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba. 

6.5. gebėti dirbti kolektyve, būti atsakingu ir pareigingu, gebėti kultūringai ir mandagiai 

bendrauti su Centro darbuotojais ir lankytojais. 

     

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Apskaitininkas vykdo šias funkcijas: 

7.1. pagal Plaukimo centro buhalterinės apskaitos sistemoje naudojamas sąskaitas, susijusias su 

Plaukimo centro turtu (pagal Centre patvirtintą sąskaitų planą) į buhalterinės apskaitos programą 

„FINAS“, remiantis pirminių dokumentų duomenimis, teisingai įtraukia ilgalaikį turtą, atsargas 

(inventorius ir medžiagos), pagal panaudos sutartis gautą/atiduotą turtą; 

7.2. buhalterinės apskaitos programoje “FINAS” kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 8 d. 

suskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą pagal turto įsigijimo lėšų šaltinius, turto grupes.  



7.3. vykdo ilgalaikio turto perdavimo, nurašymo, perkėlimo iš sąskaitos į sąskaitą ir kitas su 

atsargomis susijusias buhalterines operacijas. Saugo, kad iš patalpų neišneštų ar neišvežtų 

materialinių vertybių be administracijos leidimo; 

      7.4. buhalterinės apskaitos programoje „FINAS“ kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 8 d.  

paruošia atsargų išdavimo, nurašymo, perkėlimo iš sąskaitos į sąskaitą žiniaraščius, nurodant 

atsargų įsigijimo pradinius šaltinius; 

       7.5. parengia ir pateikia (pagal poreikį) vyr. buhalteriui reikalingas ataskaitas; 

       7.6. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinės apskaitos dokumentus; 

       7.7. moka dirbti kasos aparatu EPSON TM (pinigų įnešimo/išėmimo operacijų vykdymas pagal 

kasos aparate nurodytas pajamų grupes); 

       7.8. atsako už jam priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą; 

 7.9. imasi visų įmanomų priemonių jam patikėtų piniginių lėšų saugumui užtikrinti; 

 7.10. ruošia, vykdo ir įformina metinę viso centro turto inventorizaciją. Pagal poreikį 

inventorizaciją atlieka ir dažniau, vadovaujantis centro direktoriaus atskiru įsakymu; 

 7.11. pagal vyr. buhalterio žodinį nurodymą rengia banko mokėjimo pavedimus; 

 7.12. atlieka (kartu su direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija) ir įformina kasoje (seife) ir kasos 

aparatuose EPSON TM (sporto bazėse Ežero g. 11A ir Dainų g. 33A) esančių piniginių lėšų 

patikrinimą ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį; 

7.13. vykdo nesudėtingus skaičiavimus, susijusius su mokėjimais (moksleivių skolos už mėnesinį 

mokestį ir kt.); 

7.14. vykdo kitus, susijusius su pareigų vykdymu, vyr. buhalterio nurodymus, atitinkančius 

centro tikslus ir uždavinius; 

7.15. atsako už atliekamų operacijų teisėtumą ir įforminimą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

7.16. nutraukus darbo santykius centrui perduoda visus buhalterinius dokumentus, perdavimo 

faktą įforminant atskiru aktu;  

7.17. teikia vyr. buhalteriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos klausimais.  

 

                                                     IV SKYRIUS 

                                                   ATSAKOMYBĖ 
 

       8. Apskaitininkas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

       9. Apskaitininkas atsako už visas atliktas buhalterinės apskaitos ir kasos operacijas, išskyrus 

tuos atvejus, kai jis atsisakė vykdyti vadovo ar  vyr. buhalterio nurodymus ir juos raštu informavo 

apie tokių veiksmų neteisėtumą. 

       10. Atsako už piniginių lėšų priėmimo ir išdavimo teisingumą.  

     

 

 

_________________________ 
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