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Sudeikiai 

 

 KASININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) kasininkas yra 

kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

3.2. žinoti LR teisės aktais reglamentuotas kasos darbo organizavimo ir kasos 

operacijų atlikimo taisykles ir jų laikytis; 

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti Excell operacinę sistemą. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. įformina visas operacijas, priimant ir išduodant lėšas; 

4.2. įneša ir išima pinigines lėšas iš Centro sąskaitų bankuose; 

4.3. atlieka  kontrolinį piniginių lėšų perskaičiavimą, išrašo ir pasirašo kasos paja-

mų ir išlaidų orderius bei kitus kasos operacijų apskaitos dokumentus. Pagal tinkamai įformintus 

dokumentus Centro  darbuotojams ar kitiems asmenims išmoka darbo užmokestį ar kitas jiems 

priklausančias lėšas; 

4.4. kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, apskaičiuoja 

kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą kasos knygoje užfiksuotiems likučiams; 

4.5. išduoda ir registruoja mokyklinio autobuso kelialapius bei veda jų apskaitą; 

4.6. renka ir įneša į kasą Centro gaunamus mokesčius už ikimokyklinio ugdymo 

grupės vaikų išlaikymą, už teikiamas stovyklavimo paslaugas Centrui priklausančiame kempinge 

bei už kitas Centro teikiamas paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims; 

4.7. vykdo kitus, susijusius su tiesioginėmis kasininko pareigomis, vyr. buhalterio 

bei Centro direktoriaus nurodymus. 

 



IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

5.1. dokumentuose esančių duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos teisėtumą; 

5.2. visas atliktas kasos operacijas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, reglamentuojančius Centro kasos veiklą, išskyrus tuos atvejus, kai jis atsisakė vykdyti 

vadovo ar vyriausiojo buhalterio nurodymus ir juos raštu informavo apie tokių veiksmų 

neteisėtumą; 

5.3. piniginių lėšų priėmimo ir išdavimo teisingumą; 

5.4. visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus Centro patirtus nuostolius, atsiradusius 

dėl kasininko kaltės; 

5.5. kasos operacijų įforminimą reikalaujama tvarka. 

6. Kasininkas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

7. Kasininkui už šio pareigybės aprašymo nuostatų nevykdymą arba netinkamą jų 

vykdymą taikoma LR įstatymų numatyta atsakomybė. 
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