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Pasikeitus darbo sąlygoms, teisės aktų apimčiai ar reikalavimams, nuostatai turi būti atitinkamai 

papildyti (pakeisti), apie tai turi būti supažindintas darbuotojas. 

  

 APSKAITININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

1.1 Apskaitininką į darbą priima ir atleidžia  iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina 

pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės direktorius. 

1.2 Apskaitininkas priimamas į darbą atitinkantis II skyriuje nurodytus reikalavimus,  

pasižymintis iniciatyvumu, išmanantis darbo komandoje reikšmę, komunikabilus ir sugebantis 

spręsti problemas, mokantis dirbti kompiuteriu. 

1.3  Apskaitininkas pavaldus vyriausiajam buhalteriui.  

1.4 Apskaitininkas savo darbe vadovaujasi:  

1.4.1 Lietuvos Respublikos Konstitucija ir LR galiojančiais įstatymais.  

1.4.2 Bendrovės įstatais. 

1.4.3 Bendrovės vidaus tvarka. 

1.4.4 Bendrovės vadovo įsakymais ir potvarkiais ir kitais bendrovės lokaliniais teisės aktais. 

1.4.5 Šiais pareiginiais nuostatais.  

1.5 Laike apskaitininko atostogų, komandiruotės, ligos metu jo pareigas vykdo kitas bendrovės 

direktoriaus įsakymu paskirtas  darbuotojas. 

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

2.1 Reikalavimai apskaitininko  kvalifikacijai prieš priimant į darbą: 

2.1.1  turėti  ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą. 

2.1.2  mokėti savarankiškai planuoti savo darbus. 

2.1.3 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

2.1.4 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų 

rengimo taisykles. 

2.1.5 mokėti naudotis kompiuteriu, ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika 

2.1.6 žinoti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, bendrovės darbo specifiką bei darbo 

problemas ir būdus joms išspręsti, įstatyminius darbo organizavimo, bendravimo pagrindus. 

2.1.7 nuolat gilinti  žinias, kelti profesinę kvalifikaciją. 

2.1.8 neplatinti informacijos, laikomos įmonės komercine ar tarnybine paslaptimi. 

 

III. PAREIGOS 

 

2.1 Pagrindinė apskaitininko pareiga- tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų priskaičiuoti 

šiluminės energijos pajamas, pildyti buhalterinės apskaitos duomenis. 

2.2 Tiksliai laikytis teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimų. 

2.3 Surašo  šilumos tiekimo ir karšto vandens sutartis vartotojams. 

2.4 Ruošia karšto vandens skaitiklių apskaitą ir skaitą. 

2.5 Paskirsto vartotojams šilumos energiją ir karštą vandenį pagal pateiktus skaitiklių rodmenis. 

2.6 Paskaičiuoja mokėjimus už suvartotą šilumos energiją ir karštą vandenį. 

2.7  Vartotojams  paskaičiuoja ir perskaičiuoja kompensacijas. 

2.8  Surašo sutartis su vartotojais dėl skolos mokėjimo, turinčiais teisę į būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją. 

2.9  Išrašo sąskaitas už šilumos energijos ir karšto vandens suvartojimą.  

2.10 Nustatyta tvarka kaupia duomenis apie šilumos energijos vartotojų pasikeitimus. 
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2.11 Apskaitininkas, atlikdamas savo pareigas, privalo kontroliuoti apskaitos dokumentuose 

užfiksuotų reikalavimų teisingumą. 

2.12 Laikosi darbo saugos, gaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų. 

2.13 Laiko paslaptyje komercinę ir tarnybinę įmonės informaciją.  

2.14 Pateikia reikalingus duomenis, reikalingus atsakant į vartotojų skundus dėl atsiskaitymo už 

šilumos energiją ir karštą vandenį. 

2.15 Vyriausiajam buhalteriui pareikalavus teikia informaciją apie atliekamus darbus, vartotojų 

skundus. 

2.16 Nutraukus su bendrove darbo sutartį, bendrovei pagal perdavimo- priėmimo aktą perduoda 

visą dokumentaciją. 

2.17 Vykdo kitus teisėtus, su tiesioginėmis apskaitininko pareigomis susijusius, vyriausiojo buhalte-

rio ir įmonės vadovo nurodymus. 

 

IV. TEISĖS 

 

4. Apskaitininkas turi teisę: 

4.1.1 Susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla. 

4.1.2 Teikti darbo, susijusio su šioje instrukcijoje numatytomis pareigomis, tobulinimo pasiūlymus. 

4.1.3 Užklausti pats ar įmonės direktoriaus pavedimu įmonės struktūrinių padalinių vadovus, 

specialistus ir darbuotojus reikiamos informacijos (ataskaitų, paaiškinimų ir t.t.) ir dokumentų. 

4.1.4 Reikalauti iš bendrovės vadovybės pagalbos vykdant šioje pareiginėje instrukcijoje numatytas 

pareigas. 

4.4.5 Gavus bendrovės direktoriaus ar vyriausiojo buhalterio nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius nurodymus, atsisakyti vykdyti tokius nurodymus, raštu 

paaiškinant atsisakymo vykdyti nurodymus motyvus. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

5.1 Apskaitininkas atsako už: 

5.1.1. Už savo pareigų, nustatytų šiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal 

galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

5.1.2 Už įstatymų pažeidimus, padarytus atliekant darbus pagal galiojantį Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus. 

5.1.3 Už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus. 
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NUOSTATŲ  NAUDOJIMO  PAGRINDINĖS  SĄLYGOS 

 

Darbuotojas, prieš pasirašant darbo sutartį, turi būti supažindintas su šiais Nuostatais ir turi 

būti gautas rašytinis darbuotojo sutikimas su Nuostatų sąlygomis 

 

 Šie nuostatai turi būti įrašyti į Pareiginių nuostatų sąrašą. 

 

Šių Nuostatų egzemplioriai turi būti saugomi: 

- darbuotojo asmens byloje (1 egz.); 

- kopija pas darbuotoją (1 egz.); 

skaitmeninis Nuostatų variantas saugomas serveryje: Bendras  

\\SRV1\Instrukcijos\Pareiginiai_nuostatai/ApskaitininkePN-17-05.pdf 

 

 

Nuostatų egzempliorius, kuris saugomas darbuotojo asmens byloje, turi būti surištas, 

surišimas antspauduotas įmonės antspaudu su direktoriaus parašu. 

 

Nuostatai priskiriami veiklos organizavimo dokumentams. Nuostatus kopijuoti, duoti naudotis 

asmenims, nesusijusiems su įmone, be direktoriaus sutikimo draudžiama. 

 

Šiuose Nuostatuose yra 4 numeruoti lapai 
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