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TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO – VYRIAUSIOJO FINANSININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

  

 1. Turto valdymo skyriaus patarėjas – vyriausiasis finansininkas yra specialistų grupės 

pareigybė. 

 2. Pareigybės lygis – A2. 

  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

                   3.1. 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; 

       3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, 

reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų 

rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą. Išmanyti ir mokėti taikyti viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius teisės aktus; 

    3.3. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu; 

    3.4. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius  

teisės aktus; 

    3.5. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer 

kompiuterinėmis programomis, „LABBIS III“- įstaigų ir įmonių veiklos informacijos valdymo 

sistema, BONUS- personalo valdymo, darbo laiko ir užmokesčio apskaitos programa, VBAMS- 

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema. 

  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

    4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

  4.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (VSAFAS); 

  4.2. publikuoja įvestus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo 

informacinę sistemą duomenis (VSAKIS); 

  4.3. organizuoja darbo užmokesčio, medžiagų sandėlyje ir pas atsiskaitytinius asmenis, 

mažaverčio ir greitai nusidėvinčio inventoriaus eksploatacijoje bei vykdomųjų raštų ir suimtųjų 

(nuteistųjų) asmeninių pinigų apskaitą, siekiant pateikti objektyvią, išsamią informaciją vidaus ir 

išorės vartotojams; 

  4.4. padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkertant kelią trūkumams ir 

neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo, finansinių ir ūkinių įstatymų 

pažeidimams; 



 

 

 

  4.5. rengia įstaigos finansinę atskaitomybę, siekiant parodyti biudžeto šaltinius, išlaidų 

dydį, įvertinti įstaigos finansinę būklę ir rezultatus, pateikti informaciją apie lėšų naudojimą; 

  4.6. kas ketvirtį kontroliuoja važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų kompensavimo 

apskaičiavimą, užtikrinant racionalų šių lėšų naudojimą; 

  4.7. atskleidus neteisėtus pareigūnų veiksmus, praneša apie tai įstaigos vadovybei, 

siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams; 

  4.8. kontroliuoja, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių 

naudojimo normos, užkertant kelią materialinių vertybių grobstymui; 

  4.9. sudaro mokėjimo paraiškas VBAMS sistemoje, jas tikrina ir pasirašo antruoju 

parašu; 

  4.10. atlieka įstaigoje išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant lėšų panaudojimą pagal 

biudžeto išlaidų sąmatą; 

  4.11. skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja darbuotojų bei suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, 

pasiūlymus ir skundus, susijusius  su finansiniais klausimais, ir rengia atsakymų projektus; 

  4.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus 

vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.  

 

____________________________ 

 

Susipažinau 
 

___________________________ 
  (darbuotojo pareigos) 
 

___________________________ 
  (parašas) 
 

___________________________ 
  (vardas, pavardė) 
 

___________________________ 
  (data) 
 
 


