
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 aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų; 

• išmanyti piniginių ženklų patikrinimo būdus; 

• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis 

• Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis; 

• 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; 

• užtikrina apskaitos informacijos patikimumą; 

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

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

• įneša pinigines lėšas į įstaigos sąskaitas bankuose ir išima pinigines lėšas iš įstaigos 

sąskaitų bankuose; 

• suformuoja buhalterinės apskaitos programoje kasos pajamų orderius, atspausdina, 

pasirašo juose ir priima į kasą grynuosius pinigus, atneštus į kasą (trečių asmenų ar paimtus iš 

laikomų asmenų, pagal protokolus); 

• išmoka asmeninius pinigus suimtiesiems ar nuteistiesiems asmenims atlikusiems 

bausmę ar dėl kitų priežasčių paleidžiamiems iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus, suformuojant kasos 

išlaidų orderius buhalterinės apskaitos programoje ir atspausdinus pasirašo juose; 

• kiekvieną darbo dieną surenka informaciją iš įstaigos Įskaitos skyriaus apie suimtuosius 

ar nuteistuosius, kuriems atsiųstos piniginės perlaidos, gauti pinigai pavedimu, bei įnešta grynaisiais 

pinigais į įstaigos kasą; 

• priima Buhalterinės apskaitos skyriuje suimtųjų ir nuteistųjų materialines vertybes 

(grandinėles, žiedus, auskarus, banko korteles, užsienio valiutą) saugojimui pagal suimtojo ar 

nuteistojo Asmens kratos protokolus, veda iš suimtųjų, nuteistųjų priimtų vertybių apskaitos 

žurnalą; 

• organizuoja paleidžiamiems asmenims iš įstaigos paleidimo dieną viešojo transporto 

bilietų įteikimą kelionei iki paleidžiamojo asmens gyvenamosios vietos pagal jų prašymus; 

• paruošia iš įstaigos konvojuojamų asmenų į bausmės atklikimo vietą saugomų vertingų 

daiktų paketus ir iš įstaigos paleidžiamiems asmenims laisvę materialinių vertybių atidavimą;  

• rengia įvairius dokumentus (pažymas pagal suimtųjų ar nuteistųjų žodinius pasiūlymus, 

prašymus, pareiškimus ir skundus ir kt.) susijusius su laikomų asmenų asmeninėmis sąskaitomis; 



• suimtojo ar nuteistojo prašymu atlieka kasoje saugojamos užsienio valiutos keitimą 

banke į Lietuvos Respublikos valiutą – eurus; 

• išrašo įgaliojimus įstaigos darbuotojams, turintiems teisę paimti materialines vertybes; 

• vadovaujantis įstaigos direktoriaus nutarimais dėl žalos išieškojimo iš nuteistųjų ar 

suimtųjų, atlieka išskaitas iš laikomų asmeninių pinigų už padarytą materialinę žalą įstaigai ir 

pateikia informaciją vyresniajam buhalteriui bei išsiunčia dokumentus ir nutarimų kopijas 

išskaičiavimui į kitas įkalinimo įstaigas, pinigų pervedimui iš depozitinės nuteistųjų lėšų sąskaitos į 

įstaigos biudžeto sąskaitą; 

•  gryniesiems pinigams apskaityti veda pagal finansavimo šaltinius kasos knygas 

buhalterinės apskaitos programoje; 

• dalyvauja atliekant kasos inventorizacijas, bei direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų 

veikloje; 

• teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterinius 

dokumentus ir perdavimo aktu perduoda juos į įstaigos archyvą; 

• apskaito prašymus leisti pirkti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų suimtiesiems ar 

nuteistiesiems parduotuvėje; 

• vykdo kitus, su tiesioginėmis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos 

direktoriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus, užtikrina skyriui pavestų funkcijų 

įgyvendinimą; 

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

buhalterį; 

• nutraukus darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją; 

• atlieka suimtojo(nuteistojo) mokumo patikrą, kai per mėnesį iki prašymo jį reikia 

aprūpinti drabužiais, avalyne ir (ar) higienos reikmenimis pateikimo laisvės atėmimo vietos 

administracijai dienos savo asmeninėje sąskaitoje turėjo ir (ar) išleido ne daugiau kaip 0,5 bazinės 

socialinės išmokos dydžio pinigų sumą; 

• Socialinės reabilitacijos skyriui teikia informaciją apie suimtųjų ir nuteistųjų turimas 

lėšas sąskaitose; 

• pagal pateiktas ataskaitas vykdo pinigų išskaitas iš suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių 

sąskaitų už įsigytas prekes įstaigos parduotuvėje.  


