
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

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

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

BONUS; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų; 

• 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 įstaigos 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; 

• užtikrina teisingą vadovaujantis galiojančias teisės aktais gyventojų pajamų mokesčio, 

socialinio draudimo įmokų bei kitų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku; 

• užtikrina apskaitos informacijos patikimumą; 

• vykdo tinkamą darbuotojų bei aptarnavimo ūkio būrio asmenų darbo apmokėjimo 

apskaitos tvarkymą bei duomenų pateikimą, pateikimui laiku tarpinių, metinių finansinių ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų; 

• darbo užmokesčio skaičiavimą vykdo buhalterinės apskaitos programoje LABBIS 

BONUS, suvedant informaciją iš pateiktų darbo laiko žiniaraščių ir kitų dokumentų (įsakymų, 

nedarbingumo pažymų ir kt.). Veda darbo laiko apskaitos ir darbuotojų atlyginimų žiniaraščių 

registrus; 

• atlieka darbo užmokesčio ir kitų išmokų skaičiavimą, kiekvieną mėnesį visiems įstaigos 

darbuotojams suformuoja atsiskaitymo lapelius ir pateikti juos elektronine ar popierine versija; 

• atlieka darbo užmokesčio ir kitų išmokų skaičiavimą nuteistiesiems, aptarnavimo ūkio 

būrio asmenų, atspausdinai mokėjimo žiniaraščius bei atsiskaitymo lapelius; 

• įstaigos dirbantiesiems už metus ar kitą laikotarpį suformuoja ir atspausdina 

buhalterinės apskaitos programoje LABBIS BONUS asmenines darbo užmokesčio korteles; 

• suformuoja ir atspausdina už pasirinktą laikotarpį suvestinius žiniaraščius buhalterinės 

apskaitos programoje LABBIS BONUS, kuriuose pateikiama informacija apie darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojus, aptarnavimo ūkio būrio dirbančiuosius, 

priskaičiuotą darbo užmokestį, kitas išmokas, išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, įmokas 

socialiniam draudimui, išskaitas pagal vykdomuosius raštus kitų asmenų naudai ir kitas išskaitas 



pagal darbuotojų prašymus, išmokamą darbo užmokestį ar kitas išmokas, priskaičiuotas socialinio 

draudimo įmokas iš įstaigos lėšų; 

• buhalterinėje apskaitos programoje LABBIS suveda informaciją apie darbo užmokestį ir 

kitas išmokas, pripažįstant sąnaudas už tą laikotarpį, kada jos buvo padarytos – kai uždirbamos su 

jomis susijos pajamos. Atspausdina suformuotus su darbo užmokesčiu ir kitomis išmokomis, 

socialinio draudimo įmokomis susijusius apskaitos registrus iš buhalterinės apskaitos programos, 

teikia visą informaciją kontroliuojančioms institucijoms bei tretiems asmenims;  

• vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio pagal antstolių vykdomuosius dokumentus bei 

patvarkymus kitų asmenų naudai ir teikia informaciją antstoliams susijusia su išskaitomis; 

• suruošia mokėjimus buhalterinės apskaitos programoje LABBIS BONUS ir perkelia į 

elektroninę bankininkystės sistemą; 

• ruošia pranešimus ir kitą informaciją apie apdraustuosius socialiniu draudimu ir teikia 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams; 

• ruošia gyventojų pajamų mokesčio mėnesines ir metines deklaracijas ir teikia per 

elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos; 

• suformuoja pažymas pagal įstaigos darbuotojų rašytinius prašymus buhalterinės 

apskaitos programoje LABBIS BONUS apie darbo užmokestį, apie išskaitas kitų asmenų naudai; 

•  statutiniam valstybės tarnautojui pereinant dirbti į kitą įstaigą ar išeinat į pensiją, rengia 

piniginį atestatą; 

• rengia Lietuvos statistikos departamentui ketvirtines, metines statistines formas apie 

dirbančiųjų darbo užmokestį; 

• dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe; 

• pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus buhalterinių dokumentų 

bylas suruošia perdavimui į įstaigos archyvą; 

• vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su užimamomis pareigomis susijusius direktoriaus, 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų 

įgyvendinimą; 

• dalyvauja įstaigos  direktoriaus įsakymu sudarytos paskesniosios vidaus finansų 

kontrolės komisijos darbe; 

• esant būtinumui (ligos, atostogų, komandiruotės ir kt. atvejais) pavaduoja kitą buhalterį; 

• per EDAS sistemą teikia informaciją apie darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir 

karjeros valstybės tarnautojų draudžiamąsias pajamas bei pranešimus apie nedarbingumo 

laikotarpius; 

• VSDF Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui teikia informaciją apie pareigūnų 

draudžiamąsias pajamas bei nedarbingumo laikotarpius elektroniniu paštu ir raštu; 

• suveda informaciją apskaitos programoje LABBIS BONUS, gautą iš VSDF Karinių ir 

joms prilygintų struktūrų skyriaus apie apdraustiesiems priskaičiuotas, išmokėtas ir mokėtinas 

pašalpas/išmokas už ataskaitinį laikotarpį. 

 


