
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

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

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

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

archyvą tvarka. 

 

 

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; 

• priima iš materialiai atsakingų asmenų ataskaitas, aktus atsargų nurašymui į sąnaudas; 

• veda atsargų apskaitos registrus buhalterinės apskaitos programoje LABBIS (toliau – 

buhalterinė apskaitos programa), nurašo atsargas į sąnaudas, tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – 

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos (atsargų nurašymo aktai). Veda aktų (priėmimo, 

perdavimo, nurašymo) registrą; 

• tvarko ūkinio inventoriaus esančio eksploatacijoje, perduoto materialiai atsakingiems 

asmenis apskaitą, kontroliuoja jo nurašymą; 

• kontroliuoja atsargų apskaitą centriniame sandėlyje ir esančias materialiai atsakingų 

asmenų apskaitoje; 

• apskaito suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių pinigų apyvartas įstaigos depozitinių lėšų 

banko sąskaitoje; 

• veda suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių pinigų analitinę apskaitą buhalterinės apskaitos 

programoje pagal vardus, pavardes, gimimo metus, pasibaigus mėnesiui sutikrinti pinigų likučius 

pagal atskirus asmenis (analitika) su Didžiojoje knygoje sintetiniu likučiu depozitinės sąskaitos; 

• apskaito suimtųjų (nuteistųjų) prašymus leisti pirkti maisto produktų ir būtiniausių 

reikmenų įstaigos teritorijoje veikiančioje parduotuvėje, prašymuose užrašyti suimtųjų (nuteistųjų) 

asmeninėje kortelėje (kontrahento) turimas sumas apsipirkimo dieną ir pasirašyti juose. Vykdo 

pinigų išskaitas už įsigytas prekes įstaigos parduotuvėje iš depozitinės sąskaitos analitinėje 

apskaitoje; 



• įtraukia į nuteistųjų asmenines sąskaitas pinigines išmokas būtiniausių prekių pirkimui, 

išmokėtas vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymu; 

• apskaito pagal suimtųjų ir nuteistųjų pateiktus prašymus asmeninių pinigų apskaitą už 

viršutinių drabužių skalbimo ir cheminio valymo, prenumeratos, kopijavimo, įgaliojimų ir kt. 

paslaugas. Patikrina, ar suimtasis ir nuteistasis turi pakankamai lėšų savo asmeninėje sąskaitoje 

susimokėti už paslaugas. Suimtojo ar nuteistojo sąskaitoje turimą pinigų sumą įrašyti į užsakymo 

lapą, prašymą. Reikalingą pinigų sumą už numatomą atlikti paslaugą nuskaito nuo suimtojo ar 

nuteistojo sąskaitos; 

• nagrinėja ir rengia atsakymus dėl suimtųjų ar nuteistųjų prašymų, skundų, peticijų 

suimtųjų ar nuteistųjų turimų asmeninių pinigų klausimais; 

• įstaigos Įskaitos skyriui pateikus konvojuojamųjų sąrašą, persiunčia asmeninėse 

sąskaitose nuteistųjų ar suimtųjų pinigus, sutikrinant asmeninių pinigų sąskaitų duomenis su 

konvojavimo sąrašais. Persiuntimas atliekamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas Lietuvoje ir per 

penkias darbo dienas į kitas šalis; 

• tikrina laikomų asmenų asmeninėse sąskaitose esančius pinigų likučius, o jei likutis 

mėnesio bėgyje liko nepakitęs, Įskaitos skyriuje esančiose laikomo asmens įskaitos kortelėse 

patikrina, ar asmuo yra įstaigoje. Jeigu asmuo paleistas iš įstaigos, išsiunčia registruotu laišku 

pranešimą apie esamų pinigų likutį įstaigoje. Po pranešimo išsiuntimo per tris metus asmeniui 

neatvykus atsiimti pinigų, juos perveda į valstybės biudžeto pajamų sąskaitą; 

• vykdo netikėtus materialinių vertybių patikrinimus, dalyvauja materialinių vertybių 

inventorizacijos komisijų darbe; 

• tvarko gaunamų patvarkymų iš antstolių dėl skolų išieškojimo iš skolininkui 

priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje apskaitą, pervedant 

išskaičiuotas lėšas antstoliams; 

• 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; 

• nesant Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio (atostogos, liga, 

komandiruote ir kt.), vykdyti nuteistųjų buitinių elektros prietaisų sunaudotos elektros energijos 

apskaitą ir atlikti išskaitas iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų už buitinių elektros prietaisų sunaudotą 

elektros energiją; 

• esant būtinumui (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) pavaduoja buhalterį 

atsakingą už pinigų apskaitą;  

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

• gavus ataskaitas iš Ūkio skyriaus komendanto, apskaitos programoje LABBIS suveda 

informaciją (pajamavimas ir išlaidavimas) apie įstaigoje pirkto kuro kiekine ir sumine išraiška, 

atskirai pagal įstaigoje turimus tarnybinius automobilius; 

• programoje LABBIS suveda informaciją, gautą iš VSDF skyrių apie išmokas į suimtųjų 

ir nuteistųjų asmenines sąskaitas. 


