
 

APSKAITININKAS IR KASININKAS 
 

DARBO APRAŠYMAS 

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam 

apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 

apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose 

atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  
Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku-kasininku 

valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. 

Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. 

Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; 

įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; 

pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų 

rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ( mokymosi trukmė – 1 metai). 

 

Sėkmingai baigę apskaitininko ir kasininko mokymo programą įgysite šias kompetencijas:  

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Pažinti profesiją. Išmanyti apskaitininko ir kasininko profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo 

rinkoje. 

Suprasti apskaitininko ir kasininko profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir 

uždavinius. 

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir / ar savaiminiu būdu įgytus 

apskaitininko ir kasininko kvalifikacijai būdingus gebėjimus. 

Saugiai elgtis 

ekstremaliose 

situacijose. 

Išmanyti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. 

Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, 

garsinius civilinės saugos signalus. 

Reguliuoti fizinį 

aktyvumą. 

Išmanyti fizinio aktyvumo formas. 

Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. 

Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti. 

Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai. 

Formuoti apskaitos 

informacinę 

sistemą ir pildyti 

apskaitos registrus 

Apibūdinti apskaitos informacijos reikšmę ir apskaitos formavimo procesą. 

Apibūdinti įmonių turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmę apskaitoje. 

Paaiškinti buhalterinių sąskaitų esmę, dvejybinį įrašą, sąskaitų korespondenciją ir 

sąskaitų numerius pagal sąskaitų planą apskaitoje. 

Apibūdinti apskaitos procesą ir jo organizavimą. 

Pavaizduoti ūkinių operacijų ir įvykių pokyčius apskaitoje. 

Išskirti apskaitos organizavimo bendrąsias nuostatas. 



Registruoti apskaitos duomenis, taikant apskaitos proceso nuoseklumą. 

Susisteminti apskaitos proceso pabaigos operacijas. 

Dokumentuoti ir 

registruoti ilgalaikį 

turtą apskaitoje 

Apibūdinti ilgalaikio turto esmę, jį suklasifikuoti ir įvertinti. 

Paaiškinti ilgalaikio materialaus turto sintetinę ir analitinę apskaitą. 

Paaiškinti ilgalaikio turto inventorizacijos organizavimo ir įforminimo tvarką. 

Užpildyti ilgalaikio turto apskaitos dokumentus ir apskaičiuoti ilgalaikio 

materialaus turto įsigijimo savikainą. 

Apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje IT nusidėvėjimą (amortizaciją). 

Apskaityti ir registruoti ilgalaikio materialaus turto remonto išlaidas. 

Dokumentuoti ir 

registruoti 

apskaitoje kasos ir 

banko operacijas 

Apibūdinti kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus. 

Paaiškinti materialinę atsakomybę ir jos įforminimą. 

Apibūdinti kasos operacijų apskaitą. 

Apibūdinti atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaitą. 

Apibūdinti valiutinių operacijų apskaitą. 

Užpildyti kasos dokumentus ir žurnalus. 

Užpildyti bankinių operacijų apskaitos dokumentus ir registrus. 

Formuoti ir 

apskaityti atsargų 

apskaitos duomenis 

Apibūdinti atsargų sudėtį ir atsargų įsigijimo savikainą. 

Apibūdinti atsargų apskaitos dokumentus ir atsargų registravimą sintetinėse ir 

analitinėse sąskaitose. 

Apibūdinti atsargų įkainojimo metodus ir apskaitos būdus. 

Apibūdinti atsargų inventorizacijos organizavimo ir rezultatų įforminimo tvarką. 

Užpildyti atsargų apskaitos dokumentus. 

Taikyti atsargų įkainojimo metodus, apskaitos būdus ir apskaičiuoti parduotų 

prekių savikainą. 

Užpildyti atsargų inventorizacijos dokumentus. 

Formuoti ir 

apskaityti pajamų 

ir sąnaudų 

apskaitos duomenis 

Apibūdinti prekybinės veiklos esmę ir veiklos ciklą. 

Apibūdinti pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarką ir jų sudėtį. 

Apibūdinti pirkimų ir pardavimų dokumentavimą ir duomenų perkėlimą į 

apskaitos registrus. 

Apibūdinti pridėtinės vertės mokestį. 

Apibūdinti bendruosius dokumentų saugojimo, užbaigtų bylų tvarkymo ir 

įforminimo reikalavimus. 

Atlikti pirkimo operacijų įforminimo kontrolę juridinę galią turinčiais 

dokumentais ir registruoti pirkimo operacijas apskaitos registruose. 

Užpildyti pardavimo dokumentus ir užregistruoti pardavimo operacijas apskaitos 

registruose. 

Apskaičiuoti ir užregistruoti pridėtinės vertės mokestį apskaitoje. 

Užregistruoti pajamas ir sąnaudas apskaitoje. 

Sutvarkyti, įforminti užbaigtas apskaitos dokumentų bylas ir jas perduoti 

saugojimui. 

Formuoti ir 

apskaityti 

mokėtinų ir 

gautinų sumų 

duomenis 

Apibūdinti gautinų sumų apskaitą. 

Apibūdinti atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą. 

Apibūdinti įsipareigojimų klasifikavimą ir registravimą buhalterinėse sąskaitose. 

Paaiškinti skolų įmonei ir įmonės skolų inventorizavimą. 

Užpildyti skolų įmonei apskaitos dokumentus ir užregistruoti skolas įmonei 

apskaitos registruose. 

Sudaryti avanso apyskaitą. 

Užpildyti įmonės įsipareigojimų apskaitos dokumentus ir užregistruoti įmonės 

skolas apskaitos registruose. 

Formuoti ir 

apskaityti 

apskaičiuoto ir 

išmokėto atlygio 

darbuotojui 

apskaitos duomenis 

Apibūdinti darbo apmokėjimo formas, sistemas ir darbo užmokesčio apskaitos 

reglamentavimą. 

Apibūdinti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus. 

Apibūdinti darbo užmokesčio skaičiavimą ir su juo susijusius išskaitymus. 

Apibūdinti vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą. 

Parengti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus. 

Apskaičiuoti darbo užmokestį, tvarkyti analitinę ir sintetinę darbo užmokesčio ir 



su juo susijusių atskaitymų apskaitą. 

Apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, ligos pašalpą, darbo užmokestį už 

kasmetines atostogas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas. 

Užregistruoti priskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo susijusius išskaitymus 

apskaitos registruose. 

Užpildyti Valstybinio socialinio draudimo fondo formą SAM ir VMI deklaraciją 

FR0573 ir FR0572. 

Parengti finansines 

ataskaitas 

Apibūdinti finansinių ataskaitų esmę, reikšmę, finansinių ataskaitų 

reglamentavimo tvarką ir jų sudėtį. 

Apibūdinti finansinių ataskaitų turinį, pateikimo tvarką ir reikalavimus. 

Apskaityti metų ūkines operacijas. 

Sudaryti finansines ataskaitas. 

Sudaryti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir parengti aiškinamojo rašto 

pastabas. 

Apskaičiuoti ir 

deklaruoti 

mokesčius 

Apibūdinti mokesčių sistemą mokesčių, apmokestinimo principus, funkcijas, 

tarifus. 

Apibūdinti NT, žemės apmokestinimo tvarką, atsižvelgiant į naujausias 

redakcijas. 

Apskaičiuoti GPM, PSD, VSD, naudojant teorinę įstatyminę bazę. 

Apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną, pelno mokestį, PVM, naudojantis 

įstatymine baze. 

Mokesčių deklaravimas ir sumokėjimas. 

Atlikti gamybos 

išlaidų bei 

produkcijos 

savikainos 

apskaitymą 

Apibūdinti gamybos apskaitos ypatumus ir gamybos išlaidų dokumentus. 

Apibūdinti gamybos išlaidų klasifikavimą apskaitoje. 

Apibūdinti nebaigtos gamybos apskaitą. 

Apibūdinti pagamintos produkcijos savikainos apskaitą ir kalkuliavimo metodus. 

Apskaičiuoti pagamintos produkcijos savikainą. 

Apskaityti pagamintą produkciją. 

Pavaizduoti gamybos ūkinių operacijų pokyčius apskaitoje. 

Formuoti 

darbinius įgūdžius 

realioje darbo 

vietoje. 

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. 

Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija – APSKAITININKAS-KASININKAS 

Jūs mokysitės šių modulių: 60 kreditų. 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

4000005 Įvadas į profesiją. IV 1 

4102203 Darbuotojų sauga ir sveikata IV 2 

4041117 
Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų 

pildymas 

IV 10 

4041118 Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje IV 5 

4041112 
Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas 

apskaitoje 

IV 5 

4041119 Atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas IV 5 

4041120 Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas IV 5 

4041121 Mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimas ir apskaitymas IV 5 

4041122 
Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas 

ir apskaitymas 

IV 5 

4041123 Finansinių ataskaitų rengimas IV 5 

4000004 Įvadas į darbo rinką. IV 5 

4102201 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose IV 1 



4102105 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas IV 1 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

4041124 Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.  IV 5 

4041125 Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas IV 5 

Pastaba. 1 kreditas 27 val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 


