
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, programoje LABBIS; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių 

vykdymą bei dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą bei teisės aktais, 

reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus; 

• išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką, reikalavimus, būti susipažinusiam 

su Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau – įstaiga) nustatyta dokumentų rengimo ir atidavimo į 

archyvą tvarka. 

• mokėti kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus. 

 

 

                 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• tinkamai įformina ir dokumentais pagrindžia ūkines operacijas ar ūkinius įvykius, laiku 

įtraukia į apskaitą; 

• užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui; 

• vykdo tinkamą materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitos tvarkymą bei duomenų 

pateikimą, pateikimui laiku tarpinių, metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų; 

• užtikrina apskaitos informacijos patikimumą; 

• veda ir kontroliuoja apskaitą, susijusią su suimtųjų (nuteistųjų) maitinimo išlaidomis; 

• veda apskaitą (registrus): banko sąskaitų, paslaugų kreditorių ir debitorių, ilgalaikio 

turto, atskaitingų asmenų, suvedant informaciją buhalterinės apskaitos programoje LABBIS (toliau 

– buhalterinė apskaitos programa). Patikrina suvestos informacijos teisingumą ir atitikimą 

programoje pirminiams dokumentams. Atlieka patikrinimą, ar patirtos sąnaudos pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius atitinka uždirbtoms pajamoms pagal finansavimo šaltinius. Atspausdina už 

ataskaitinį laikotarpį buhalterinės apskaitos programa suformuotus apskaitos registrus; 

• veda ir kontroliuoja debitinį ir kreditinį įsiskolinimų atsiskaitymą; 

• veda kasinių išlaidų žurnalą pagal skiriamus asignavimus (finansavimo šaltinius); 

• buhalterinės apskaitos programos operacijų žurnale iš gautų sąskaitų faktūrų suveda 

duomenis apie įstaigai suteiktas paslaugas (ryšio, komunalinių paslaugų, transporto priemonių 

remonto, draudimo, remonto ir kitas paslaugas); 

• kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų prekių apyvartos parduotuvėje apskaitą, veda 

parduotuvės nuomos apskaitą bei už suteiktas kompensuojamas paslaugas, išrašo sąskaitas faktūras; 

• tvarko  įstaigos darbuotojų komandiruočių ir pareigūnų važiavimo į tarnybos vietą ir iš 

jos išlaidų kompensavimo apskaitą;  

• paruošia mokėjimo paraiškas MOK-01 apmokėjimui tiesiogiai tiekėjams NAVISION 

sistemoje; 

• atsiradus naujam tiekėjui, kurio banko sąskaitų duomenų nėra VBAMS, sudaro tiekėjo 

pasiūlymo kortelę NAVISION sistemoje; 

•  veda NAVISION programoje kiekvieną mėnesį gautų asignavimų į įstaigos sąskaitą 

panaudojimą, mėnesiui pasibaigus paruošti formą FIN-02 apie mėnesio paskutinei dienai kasines 

išlaidas augančia seka; 



• vykdo apmokėtų paraiškų NAVISION programoje mokėjimo ataskaitų VBAMS MOK-

03 apskaitą, vykdant duomenų eksportą į buhalterinę apskaitos programą, kontroliuoja mokėjimus 

pagal tiekėjus; 

• pasibaigus biudžetiniams metams, NAVISION sistemoje uždaro apyskaitinių periodų 

lenteles, visas išlaidų sąskaitas; 

• paruošia  mokėjimo nurodymus įstaigos banko sąskaitų internetinės bankininkystės 

sistemoje; 

• tvarko ilgalaikio turto apskaitą, kiekvieną mėnesį paskaičiuoja ilgalaikio turto 

nusidėvėjimą; 

• seka direktoriaus įsakymu įstaigos darbuotojams patvirtintus mobiliojo telefono ryšio 

limitus. Darbuotojo pokalbiams viršijus nustatytą limitą, pateikia duomenis išskaitymui iš darbo 

užmokesčio; 

• vykdo suimtųjų ir nuteistųjų buitinių elektros prietaisų sunaudotos elektros energijos 

apskaitą ir atlieka išskaitas iš jų asmeninių sąskaitų už buitinių elektros prietaisų sunaudotą elektros 

energiją. Ruošia internetinėje bankininkystėje mokėjimo nurodymus iš depozitinės sąskaitos į 

biudžeto sąskaitą už sunaudotą elektros energiją, žalą, už padarytas kopijas ir kitą pagal prašymus; 

• vykdo netikėtus materialinių vertybių patikrinimus ir dalyvauti materialinių vertybių 

inventorizacijos komisijų darbe; 

• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe; 

• Direktoriaus įsakymu patvirtintų Vidaus finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka 

atlieka einamąją finansų kontrolę, nesant Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo, atlieka išankstinę 

vidaus finansų kontrolę; 

• pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus tvarko buhalterinių 

dokumentų bylas, paruošia jų  perdavimui į įstaigos archyvą; 

• esant būtinumui (ligos, atostogų, komandiruotės ir kt. atvejais) pavaduoja Buhalterinės 

apskaitos skyriaus vedėją ir buhalterę atsakingą už dirbančiųjų darbo apmokėjimą; 

• vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, su užimamomis pareigomis susijusius įstaigos 

direktoriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų 

įgyvendinimą; 

• kontroliuoja informacijos suvedimą į programą „Labbis“ bei atsako už įstaigos 

sandėlyje esančių prekių užpajamavimą pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui; 

• suveda informaciją apie įstaigos patirtas komunalinių paslaugų išlaidas į VTIPS 

sistemą; 

• atliekant pirkimų iniciatoriaus funkcijas, įstaigos direktoriui teikia pirkimo paraišką 

viešajam mažos vertės pirkimui atlikti, vadovaujasi Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ir 

kontrolės taisyklių nuostatomis.  

 

 


