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RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 

KASININKO- BUHALTERIO 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Rietavo savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) kasininkas- buhalteris (toliau –

kasininkas- buhalteris) yra Kultūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, gaunantis 

darbo užmokestį, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui. 

2. Kasininką- buhalterį priima į darbą ir iš jo atleidžia, nustato tarnybinį atlyginimą, skiria 

drausmines nuobaudas Kultūros centro direktorius. 

3. Kasininkas- buhalteris darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, 

Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais, Rietavo savivaldybės kultūros centro nuostatais, darbo 

sutartimi, šiais nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, jei jie 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

4. Kasininko- buhalterio pareigybė reikalinga vykdyti buhalterinės apskaitos įstatymą, siekiant 

apskaityti įmonių, organizacijų turtą, nuosavybę, ūkinių procesų veiklai rezultatus. Buhalteriniai 

duomenys turi būti pateikiami laiku ir tiksliai mokesčius skaičiuojančioms tarnyboms, valstybinei 

statistikai, savininkams, kreditoriams.  

5. Pareigybės lygis C. 

6. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas 523002. 

 

 

 

II. REIKALAVIMAI KASININKUI- BUHALTERIUI 

 

7.1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir juos vykdyti. 

7.2.Mokėti valdyti, kaupti, sistemingai apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

7.3.Mokėti dirbti kompiuteriu bei specialiomis buhalterinėmis programomis. 

7.4.Gerai orientuotis situacijoje, logiškai mąstyti. 

7.5.Žinoti įstaigos, kurią aptarnauja, struktūrą, veiklos sritis, darbo organizavimo tvarką, darbo 

teisės pagrindus. 

8. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų panašaus darbo patirtį. 

9. Būti pareigingam, tvarkingam, sąžiningam, atsakingam, tolerantiškam. 

10. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, laikytis darbo tvarkos. 

11. Gebėti savarankiškai dirbti, organizuoti savo veiklą. 

12.Laikytis kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių. 

 

 

 

III. KASININKO- BUHALTERIO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

13.Vykdyti vyriausiojo buhalterio pavienius nurodymus ir atsiskaityti jam. 

14.Spręsti jo kompetencijai priklausančius klausimus. 

15. Padėti rengti priemones, lėšų saugumui užtikrinti. 

16. Užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių 

naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. 



17. Vadovaudamasis apskaitos ir instrukcijų nurodymais, organizuoja buhalterinę apskaitą plačiai 

taikydamas apskaitos ir skaičiavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos 

formas ir metodus. 

18. Įnešti grynuosius pinigus, gautus už taikomas kultūros centro atlygintinas paslaugas, į kultūros 

centro banko sąskaitą. 

19. Platina kultūros centro bilietus. 

20. Dalyvauja kultūros centro susirinkimuose. 

21. Darbą atlikti darbo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai darbas yra nutolęs nuo darbo vietos, prieš 

tai suderinus su kultūros centro direktoriumi. 

22. Su kultūros centru susijusią informaciją, išskyrus renginių viešinimą, laikyti paslaptyje. 

23. Laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų. 

 

 

IV. KASININKO- BUHALTERIO TEISĖS 

 

24. Išduodant ar priimant pinigines lėšas, reikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. 

25. Gavus kultūros centro direktoriaus ar vyriausiojo buhalterio nurodymą atlikti Lietuvos 

Respublikos teisės reikalavimus prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu 

paaiškinant atsisakymo motyvus. Tolesnis raštiškas vyriausiojo buhalterio reikalavimas vykdyti 

ankstesnį nurodymą, kasininką- buhalterį atleidžia nuo galimos teisinės atsakomybės už tokio 

nurodymo įvykdymą. 

26. Nepriimti vykdyti dokumentų ir atsisakyti pinigines lėšas išduoti, jei dokumentai įforminti 

pažeidžiant įstaigos nustatytą tvarką ar tokie veiksmai akivaizdžiai kenktų įstaigos interesams. 

27. Nepriimti iš įstaigų dokumentų, jeigu jie įforminti pažeidžiant įstaigos nustatytą tvarką ar neturi 

juridinės galios. 

28. Tikrinti, ar pateikti dokumentai užpildyti teisingai. 

29.  Kasininkas- buhalteris turi teisę: 

29.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas; 

29.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

29.3. gavus Kultūros centro direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimams prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu paaiškinant atsisakymo 

motyvus;  

29.4. vykdyti kitus įstaigos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad 

būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai. 

 

V. KASININKO- BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ 

 

30. Kasininkas atsako už:  

30.1. atliekamų darbų kokybę;  

30.2. ataskaitų pateikimą- laiku ir tikslumą;  

30.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.  

_________________________________________________ 

 

Susipažinau, supratau ir įsipareigoju juos vykdyti: 

 

________________ 

(parašas) 

 

_______________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

20____-_____-_____ 


