
 

RESPUBLIKINIO KONKURSO „APSKAITA KOMPIUTERIZUOTAI“ 

 NUOSTATAI 
 

 

1. Konkurso tikslai. 

1.1. Gilinti buhalterinės apskaitos teorines žinias ir gebėjimus bei įgūdžius, kompiuterizuojant apskaitą. 

1.2. Propaguoti kompiuterinių apskaitos programų taikymą studijose. 

1.3. Plėsti jaunųjų buhalterių ir apskaitos programinės įrangos kūrėjų bendradarbiavimą. 

2. Konkurso dalyviai. 

2.1. Konkurse dalyvauja kolegijų studentai, profesinių mokyklų moksleiviai gebantys taikyti darbe programą 

,,STEKAS plius“. 

2.2. Komandą sudaro 2 studentai, (moksleiviai). 

2.3. Sprendžiant užduotis, dėstytojai nekonsultuoja. 

3. Konkurso vieta, laikas. 

3.1. Konkursas organizuojamas Panevėžio kolegijoje. Adresas: Klaipėdos g. 3, (517, 518 kab.), Panevėžys.  

3.2. Konkurso data: 2019 m. balandžio 30 d.  

3.3. Dalyvių registravimas 10.30-11.00 val. 

4.  Vertinimo komisija, vertinimas. 

4.1. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš  dalyvaujančių konkurse mokymo įstaigų atstovų.  

4.2. Konkurso užduoties sprendimui skiriama 160 min.  Komandai užbaigus spręsti užduotį, fiksuojamas 

užduoties atlikimo laikas. Užduoties atlikimo laikas įtakos vertinimo rezultatus, jei kelios komandos surinks 

vienodą balų skaičių. 

4.3. Konkurso užduotis vertinama balais.  



4.3.1. Studentai uždavinį turi spręsti naudodami Pirkimų, Pardavimų, Atsargų, Ilgalaikio turto 

modulius. Jei operacija bus užregistruota naudojant Didžiosios knygos modulį, bus skiriama 50 proc. 

numatyto operacijai vertinti balo.  

5. Renginio dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

6. Dalyvio mokestis. 

6.1. Dalyvio mokestis 10,00 € (komandai). Pervesti į Panevėžio kolegijos sąskaitą LT 137300010074172424, 

Swedbank AB, banko kodas 73000. 

 

 
Apie ketinimą dalyvauti konkurse prašome informuoti el.paštu: ana.samuilova@panko.lt, tel. 860013127 iki 2019 m. 

balandžio 23 d. 

P.S. Registruojantis, įvardinti dėstytoją dalyvausiantį vertinimo komisijos darbe. 
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RESPUBLIKINIO KONKURSO „APSKAITA – VERSLO PAGRINDAS“ 

 NUOSTATAI 
 

1. Konkurso tikslas. 

1.1. Gilinti buhalterinės apskaitos teorines žinias ir praktinius įgūdžius.  

2. Konkurso dalyviai. 

2.1.Konkurse dalyvauja kolegijų studentai, profesinių mokyklų moksleiviai išklausę apskaitos pagrindų kursą.  

2.2.Komandą sudaro 3 studentai (moksleiviai). 

2.3.Sprendžiant užduotis, dėstytojai nekonsultuoja. 

3. Konkurso vieta, laikas. 

3.1.Konkursas organizuojamas Panevėžio kolegijoje. Adresas: Klaipėdos g. 3, (428 kab.), Panevėžys.  

3.2.Konkurso data: 2019 m. balandžio 30 d.  

3.3.Dalyvių registravimas 10.30-11.00 val. 

4.  Vertinimo komisija, vertinimas. 

4.1. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš  dalyvaujančių konkurse mokymo įstaigų atstovų.  

4.2. Konkurso užduotims atlikti skiriama 160 min.  Komandai užbaigus spręsti užduotį, fiksuojamas užduoties 

atlikimo laikas. Užduoties atlikimo laikas įtakos vertinimo rezultatus, jei kelios komandos surinks vienodą 

balų skaičių. 

4.3. Konkurso užduotys vertinamos balais.  

5. Renginio dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

6. Dalyvio mokestis. 

6.1. Dalyvio mokestis 10,00 € (komandai). Pervesti į Panevėžio kolegijos sąskaitą LT 137300010074172424, 

Swedbank AB, banko kodas 73000. 



 

 
Apie ketinimą dalyvauti konkurse prašome informuoti el.paštu: ana.samuilova@panko.lt, tel. 860013127 iki 2019 m. 

balandžio 23 d. 

P.S. Registruojantis, įvardinti dėstytoją dalyvausiantį vertinimo komisijos darbe. 
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