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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Apskaitininko pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  priskiriama  

kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis –C. 

3. Pareigybės paskirtis: ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitos tvarkymas, ūkinių  

operacijų atlikimas ir įforminimas. 

4. Pareigybės pavaldumas: apskaitinkas tiesiogiai pavaldus vyr. buhalteriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę apskaitininko 

kvalifikaciją. 

5.2. Turi turėti kompiuterinio raštingumo naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, 

saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių. 

5.3. Turi išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles. 

5.4. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. 

 

III SKYRIUS 

APSKAITININKO  FUNKCIJOS 

 

6. Apskaitininkas vykdo šias funkcijas:  

6.1. Užpajamuoja, nurašo, perkelia skyriuose ar padaliniuose pagal buvimo vietą, visą trumpalaikį ir 

ilgalaikį turtą, gautas prekes, atsargas (išskyrus maisto produktus vaikų maitinimui). 

6.2. Vykdo ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, prekinių ir materialinių vertybių – pajamavimo, 

judėjimo, išlaidų ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitą buhalterine programa FINAS. 

6.3. Sudaro ataskaitas turto inventorizacijai.  

6.4. Suveda į apskaitą gautas prekes pagal jų įsigijimo arba pagaminimo vertę.  

6.5. Dalyvauja įgyvendinant priemones apskaitai tobulinti. 

6.6. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipiami susipažinimui, vykdymui. 
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IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

 

_________________________ 

 
 


