VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TURTO VALDYMO SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ IR NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
2021 m. gegužės
Vilnius

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsniu,
Vilniaus pataisos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 ,,Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 12 punktu,
atsižvelgdamas į Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. A1-177 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo
metodikos patvirtinimo“ bei į Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus vedėjo Kęstučio Eičo
201 m. gegužės 3 d tarnybinį pranešimą Nr. 64-1149 „Dėl Turto valdymo skyriaus darbuotojų
funkcijų peržiūros ir patikslinimo“ ir 2021 m. balandžio 29 d. tarnybinį pranešimą Nr. 64-1107
„Dėl Turto valdymo skyriaus buhalterinės apskaitos darbuotojų funkcijų peržiūros ir patikslinimo“:
1. T v i r t i n u Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus nuostatus ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės aprašymus (pridedama):
1.1. Turto valdymo skyriaus buhalterio;
1.2. Turto valdymo skyriaus buhalterio;
1.3. Turto valdymo skyriaus buhalterio;
1.4. Turto valdymo skyriaus buhalterio;
1.5. Turto valdymo skyriaus sandėlio vedėjo;
1.6. Turto valdymo skyriaus specialisto;
1.7. Turto valdymo skyriaus komendanto;
1.8. Turto valdymo skyriaus nuostatus.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. kovo
29 d. įsakymo Nr. 3-83 ,,Dėl Vilniaus pataisos namų struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“
1.5. papunktį, Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-362 „Dėl
pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., papunkčius bei Vilniaus pataisos
namų direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-238 ,,Dėl Vilniaus pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.36 papunktį.
3. P a v e d u:
3.1. Veiklos organizavimo skyriui supažindinti su šiuo įsakymu Turto valdymo skyriaus
vedėją Kęstutį Eičą ir Veiklos organizavimo skyriaus vedėją Denisą Riabcevą ir specialistą
(informacinių technologijų administravimo klausimais) Maksimą Chaliapiną;
3.2. Struktūrinių padalinių vadovams organizuoti pavaldžių darbuotojų supažindinimą
su pareigybių aprašymais ir pareigybių aprašymų su supažindinimo žymomis pateikimą Veiklos
organizavimo skyriui.
Direktorius

Viktoras Davidenko

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.

TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus pataisos namų (toliau – Pataisos namai) Turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius)
yra Vilniaus pataisos namų struktūrinis padalinys, vykdantis pataisos namų materialinį aprūpinimą,
pataisos namų statinių, inžinerinių techninių komunikacijų remontą ir priežiūrą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės
aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau - Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymais,
kitais teisės aktais, šiais nuostatais ir pataisos namų darbo reglamentu.
3. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio
administravimo principais.
II. TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Pataisos namų
direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą, užtikrinant pataisos namų materialinį buitinį
aprūpinimą;
4.2. organizuoti ir kontroliuoti Pataisos namų statinių priežiūrą, techninę eksploataciją,
aprūpinimą energiniais resursais ir tvarkyti jų apskaitą.
4.3. organizuoti darbuotojų ir nuteistųjų aprūpinimą individualiomis ir asmeninėmis
apsauginėmis priemonėmis;
4.4. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į
Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento metodines rekomendacijas bei Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) organizuoti ir tvarkyti valstybės
biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų pataisos namų disponuojamų lėšų ir valdomo turto apskaitą;
4.5. Pataisos namams programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas
pervestas lėšas naudoti racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
4.6. dalyvauti formuojant ir rengiant bei įgyvendinant Vilniaus pataisos namų apskaitos
politiką, koordinuoti finansų valdymą vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka , kontroliuoti , kad
taupiai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai resursai, užtikrinti informacijos ir
dokumentų reikalingų buhalterinės apskaitos tvarkymui pateikimą Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centrui.
5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais pagal nustatytas mitybos normas;
5.2. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą apranga, patalyne, baldais bei kitu inventoriumi
pagal galiojančias normas;
5.3. organizuoja nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime bei statybos brigadoje, darbą;
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5.4. organizuoja pataisos namų aprūpinimą virtuvės įrengimais, baldais bei kitu
inventoriumi pagal nustatytas normas;
5.5. užtikrina Pataisos namų įrengimų teisingą naudojimą bei jų remontą;
5.6. kontroliuoja nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą;
5.7. organizuoja Pataisos namų autotransporto darbą;
5.8. užtikrina Pataisos namų statinių energetinių sistemų darbą, laiku atlieka jų aptarnavimą
bei profilaktiką;
5.9. organizuoja pataisos namų padalinių aprūpinimą įrengimais, statybos, technikos bei
buitinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis;
5.10. organizuoja Pataisos namų pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarko jos
apskaitą;
5.11. organizuoja viešųjų pirkimų konkursus;
5.12. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Kalėjimų departamentui;
5.13. atlieka gamybinių traumų ir profesinių ligų profilaktiką, darbuotojų saugos,
priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos priežiūrą ir kontrolę;
5.14. organizuoja darbuotojų ir nuteistųjų instruktavimą, konsultavimą ir mokymą saugos ir
sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos klausimais;
5.15. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kalėjimų departamentui;
5.16. ruošia išlaidų sąmatų projektus ir teikia juos Kalėjimų departamentui;
5.17. teikia reikalingą medžiagą pataisos namų direktoriui ir programų vykdytojams bei
vidaus ir išorės auditoriams pagal pareikalavimą;
5.18. pagal savo priskirtąją kompetenciją konsultuoja pataisos namų darbuotojus
buhalterinės apskaitos klausimais;
5.19. dalyvauja svarstant klausimus, susijusius su pataisos namų buhalterinės apskaitos ir
finansų klausimais;
5.20. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant taisykles, tvarkos aprašus ir kitus norminius
dokumentus, reglamentuojančius pataisos namų finansų valdymą;
5.21. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.
6. Skyrius vykdo ir kitas jam įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.
III. TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEISĖS
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
7.1. teikti Pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl lėšų, reikalingų nuteistųjų aprūpinimui
maisto produktais ir kitu inventoriumi, paskirstymo;
7.2. dalyvauti Kalėjimų departamento ir pataisos namų vadovybės organizuojamuose
pasitarimuose, svarstant Skyriaus veiklos klausimus;
7.3. atstovauti Pataisos namus kitose organizacijose ūkinės veiklos klausimais;
7.4. rengti pataisos namų įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
7.5. teikti Pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo;
7.6. gauti iš kitų Pataisos namų struktūrinių padalinių dokumentus finansų valdymo ir
apskaitos klausimais;
7.7. nurodyti Pataisos namų darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai
tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;
7.8. atstovauti Pataisos namų interesams atitinkamose institucijose svarstant klausimus,
susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
7.9. teikti siūlymus dėl Pataisos namų parengtų teisės aktų projektų apskaitos ir
atskaitomybės klausimais;
7.10. į kvalifikacijos kėlimą (mokymą) valstybės biudžeto lėšomis;
7.11. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais teises.
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8. Skyrius turi ir kitų jam įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų teisių.
IV. TURTO VALDYMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra Pataisos namų darbo reglamentas, įstaigos
pagrindinių priemonių pusmečių planai bei Skyriaus ketvirčių darbo planai, šie nuostatai.
10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Pataisos namų
direktoriaus pavaduotojui. Kitų šio skyriaus darbuotojų pavaldumas nustatytas Skyriaus valdymo
schemoje (priedas).
11. Skyriaus vedėjas:
11.1 organizuoja skyriaus darbą;
11.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
11.3. už skyriaus darbą atsiskaito pataisos namų direktoriaus pavaduotojui;
11.4. teikia vadovybei siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
11.5. vykdo kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, įstaigos vadovybės pavedimus.
12. Nesant Skyriaus vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo pareigas atlieka
direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
13. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
14. Naujai priimtus į Skyrių darbuotojus su jų pareigybių aprašymais supažindina
pasirašytinai Skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis darbuotojas.
_______________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra
specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais,
reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų,
elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;
3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti darbo veiklą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia bei organizuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, vykdo jų
kontrolę;
4.2. ruošia nuteistųjų dirbančių ūkiniame aptarnavime priėmimo į darbą ir atleidimo iš
darbo įsakymus;
4.3. ruošia ir pildo nuteistųjų parduotuvės lankymo grafiką, nuteistųjų, dirbančių ūkiniame
aptarnavime, darbo laiko grafiką;
4.4. rengia ir pildo nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime, darbo laiko apskaitos
žiniaraščius;
4.5. esant poreikiui teikia Resocializacijos skyriui nuteistųjų laisvų darbo etatų sąrašą, vykdo
jų kontrolę;
4.6. organizuoja automobilių privalomąjį ir savanorišką civilinės atsakomybės draudimą;
4.7. rengia kuro suvartojimo žiniaraščius;
4.8. tvarko automobilių eksploatacijos apskaitos dokumentaciją, kontroliuoja kelialapių
pildymą;
4.9. kontroliuoja nustatytą metinės ridos limitą lengviesiems automobiliams;
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4.10. teikia Vilniaus pataisos namų ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo turto, bei
medžiagų ir žaliavų nurašymo komisijai dokumentus apie jam priskirto nusidėvėjusio, netinkamo
tolimesniam naudojimui materialaus turto nurašymą;
4.11. vykdo pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijas;
4.12. inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras, rengia pirkimų paraiškas;
4.13. organizuoja, atlieka Mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams nesudaroma
Viešojo pirkimo komisija;
4.14. rengia protokolus, pažymas, tarnybinius pranešimus, susijusius su Skyriaus veikla;
4.15. teisės aktų nustatyta tvarka saugo skyriaus dokumentus ir perduoda juos į įstaigos archyvą;
4.16. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio įstaigos
vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
__________________________

Susipažinau
_________________
(parašas)
____________________
(vardas, pavardė)
20213.3

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS SANDĖLIO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) sandėlio vedėjas yra
specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą;
3.2. žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų
materialinių vertybių paskirtį;
3.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis, kaupti, sisteminti informaciją;
3.4. žinoti sandėlių ūkio organizavimo reikalavimus;
3.5. žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles;
3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vykdo nuteistiesiems / suimtiesiems išduodamų prekių apskaitą ir užsakymą pagal
poreikį;
4.2. užtikrina kiekybinį ir kokybinį materialinių vertybių sandėliuose priėmimą, saugojimą ir
išdavimą, korteles ir kitus darbinės veiklos dokumentus;
4.3. pagal pateiktus prašymus arba reikalavimus vykdo prekių išdavimą iš sandėlių;
4.4. teikia nustatytu laiku ir forma materialinių vertybių judėjimo ataskaitas;
4.5. vykdo sandėliams priskirto inventoriaus ir įrengimų apskaitą, užtikrina tinkamą jų
eksploataciją;
4.6. organizuoja sandėlyje dirbančių nuteistųjų darbą, paskirsto dienos užduotis,
kontroliuoja jų vykdymą. Apie drausmės pažeidimus praneša Turto valdymo skyriaus vedėju
4.7. organizuoja ir kontroliuoja sandėlių patalpų valymą, laikantis higienos normų
reikalavimų;
4.8. aprūpina sandėlių darbuotojus tvarkingomis darbo priemonėmis;
4.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sandėlių darbo gerinimo;
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4.10. užtikrina ir organizuoja nuteistųjų salės, skalbyklos, dušinės, kirpyklos, drabužių ir
remonto dirbtuvių aprūpinimą medžiagomis, reikalingomis šių objektų darbinės funkcijoms;
4.11. kontroliuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto valdymą ir naudojimą;
4.12. atsakingiems darbuotojams savalaikiai pateikia dokumentus apie materialinių vertybių
gavimą-išdavimą;
4.13 teikia pasiūlymus reikiamo inventoriaus ir medžiagų įsigijimui;
4.14. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus
vedėjo pavedimus.
__________________________
Susipažinau
_________________
(parašas)
___________________
(vardas, pavardė)
2021-

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS KOMENDANTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1. Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) komendantas yra
specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais,
reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų,
elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;
3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti darbo veiklą.
3.6 žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų
materialinių vertybių paskirtį;
3.7. žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1 organizuoja ir kontroliuoja tinkamą pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų naudojimą,
siekiant užtikrinti ilgalaikį pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;
4.2. vykdo Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) patalpų, įrengimų, inventoriaus ir
baldų apskaitą, vadovaujantis norminių aktų reikalavimus;
4.3. aprūpina Vilniaus PN įrenginiais, inventoriumi, baldais ir kanceliarinėmis prekėmis,
siekiant užtikrinti normalų įstaigos darbą;
4.4. organizuoja administracinių patalpų, teritorijos valymą ir šiukšlių išvežimą, siekiant
palaikyti švarą įstaigos patalpose ir teritorijoje;
4.5. kontroliuoja įstaigos pastatų, patalpų, įrengimų, inventoriaus, baldų būklę ir, esant
būtinumui, organizuoja jų remontą, siekiant taupyti įstaigai skiriamas lėšas;
4.6. tvarko antspaudų ir spaudų apskaitą, tikrina jų saugojimo būklę, surenka senus
antspaudus ir spaudus bei rengia jų naikinimo aktus, vykdant norminių aktų reikalavimus;
4.7. organizuoja pavaldžių nuteistųjų, atliekančių ūkio darbus, užimtumą darbu. Skiria
užduotis (darbus) ir kontroliuoja jų atlikimą;
4.8. reikalauja iš darbuotojų, atliekančių patalpų ir teritorijos valymą, vykdyti savo pareigas,
nepažeidžiant priešgaisrinės ir žmonių saugos darbe reikalavimų, siekiant užtikrinti saugų jiems
priskirtų darbų atlikimą;
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4.9. reikalauja iš Vilniaus pataisos namų darbuotojų reikiamos tvarkos patalpose, racionalios
įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatacijos, siekiant palaikyti tvarką patalpose ir deramą
įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;
4.10. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą
viešuose prekių aukcionuose, vykdant norminių aktų reikalavimus;
4.11. organizuoja spausdintuvų, faksų, kopijuoklių kasečių pildymą ir atnaujinimą;
4.12. atlieka viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimus;
4.13. teikia Vilniaus pataisos namų ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo turto, bei
medžiagų ir žaliavų nurašymo komisijai dokumentus apie jam priskirto nusidėvėjusio, netinkamo
tolimesniam naudojimui materialaus turto nurašymą;
4.14. vykdo Vilniaus PN veikiančios parduotuvės maisto produktų ir būtiniausių reikmenų
asortimento ir kainų kontrolę;
4.15. aprūpina nuteistuosius / suimtuosius reikalingomis darbo priemonėmis ir inventoriumi;
4.16. organizuoja apsauginių kaukių, dezinfekcinio skysčio ir kitų apsaugos priemonių
pirkimą ir išdavimą įstaigos darbuotojams bei nuteistiesiems (suimtiesiems);
4.17. vykdo išduotų apsaugos priemonių apskaitą, kontroliuoja jų likučius bei teikia
ataskaitas;
4.18. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su
priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.
_______________________
Susipažinau
______________________
(darbuotojo pareigos)

______________________
(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

______________________
(data)

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyriaus) buhalteris yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką ir
viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą;
3.3. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius
teisės aktus;
3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis
apskaitos programomis FVAIS, Bonus ir LABBIS.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja nuteistųjų darbo užmokestį;
4.2. iš nuteistųjų priskaičiuoto darbo užmokesčio atlieka privalomus atskaitymus į nuteistųjų
paramos fondą;
4.3. nustatytais terminais rengia dokumentus atsiskaitymams su Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
4.4. tvarko ir atlieka atskaitymus ir pervedimus pagal vykdomuosius dokumentus;
4.5. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius, kontroliuoja šių dokumentų teisėtumą;
4.6. laiku ir teisingai ruošia buhalterinius dokumentus, išleidžiant nuteistuosius į laisvę;
4.7. pagal pateikiamus nuteistųjų parduotuvės prekybos aktus atsiskaito su nuteistųjų
parduotuvę aptarnaujančia įmone;

4.8. rengia pažymas nuteistiesiems apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas,
susijusias su darbo santykiais;
4.9. užsakinėja paleidžiamiems asmenims bilietus iki gyvenamosios vietos;
4.10. atlieka kartą per mėnesį įstaigos kasoje netikėtą patikrinimą, siekiant užtikrinti pinigų ir
materialinių vertybių saugumą;
4.11. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
registravimo teisingumą;
4.12. vadovaudamasi dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko
finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į Vilniaus
pataisos namų archyvą;
4.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas
komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
4.14. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti teisingus duomenis finansinės
atskaitomybės sudarymui;
4.15. 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)

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra
specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką ir viešojo
sektoriaus buhalterinę apskaitą.
3.3. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius
teisės aktus;
3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir
organizuoti veiklą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis
apskaitos programomis FVAIS ir LABBIS.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko nuteistųjų asmeninių pinigų sąskaitas;
4.2. ruošia žiniaraščius nuteistųjų apsipirkimui;
4.3. atlieka įrašus kompiuterinėje programoje „LABBIS IV“ apie nuteistųjų ir suimtųjų
asmenų apiprekinimą parduotuvėje, pagal pateiktą Sąrašą buhalterijai;
4.4. kontroliuoja lėšų išsiuntimą bei ruošia mokėjimo pavedimus, etapuojant nuteistuosius į
kitas įkalinimo įstaigas;
4.5. gavus iš antstolių patvarkymus dėl nuteistųjų ir suimtųjų asmenų lėšų arešto, atlieka
įrašus kompiuterinės programos „LABBIS IV“ pastabos skiltyje, areštuotas lėšas nedelsiant perveda
antstoliui, siekiant užtikrinti savalaikį atsiskaitymą;
4.6. tvarko piniginių išmokų, pašalpų dokumentaciją, atlieka atžymas, apskaito skirtas lėšas;
4.7. atlieka nuteistų ir suimtųjų asmenų patalynės skalbimo apskaitą ir perkelia išlaikymo
sumas į nuteistųjų ir suimtųjų asmenines sąskaitas;

4.8. saugo ir apskaito iš nuteistųjų/suimtųjų asmenų priimą turtą (vertingi daiktai, banko
kortelės, dirbiniai iš spalvoto metalo);
4.9. pildo nuteistųjų asmeninių pinigų apskaitos korteles – įrašo darbo užmokesčio, gautų
perlaidų, per banką ir kasą pervestas sumas, pinigines išmokas, pašalpas;
4.10. vykdo susirašinėjimą, rengia pažymas nuteistiems asmenims apie ieškinių priteistas
sumas ir mokėjimo vykdymus;
4.11. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti teisingus duomenis finansinės
atskaitomybės sudarymui;
4.12. apskaičiuoja nuteistų ir suimtųjų asmenų naudojamų asmeninių elektros prietaisų
elektros energijos sąnaudas ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas.
4.13. apskaito pagal kiekvieną suimtąjį ir nuteistąjį pagal jų korteles gautas sumas gauto į
banko depozitinę sąskaitą ir kasą (skirstant pagal įplaukas ir išlaidas), užtikrinant jų tikslingą
panaudojimą;
4.14. užtikrina, kad faktinis piniginių lėšų kiekis kasoje atitiktų apskaitos dokumentuose
užfiksuotą piniginių lėšų likutį;
4.15. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su
priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.
__________________
Susipažinau
___________________________
(darbuotojo pareigos)
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.

TURTO VALDYMO SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyriaus) buhalteris yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką ir viešojo
sektoriaus buhalterinę apskaitą;
3.3. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės
aktus;
3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir
organizuoti veiklą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis
apskaitos programomis FVAIS ir LABBIS.
3.6. teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau - NBFC);
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko nuteistųjų asmeninių pinigų sąskaitas;
4.2. išskaičiuoja lėšas iš nuteistųjų už naudojamų buitinių prietaisų sunaudotą elektros
energiją;
4.3. nuteistųjų prašymuose dėl piniginės išmokos skyrimo nurodo pinigų sumą, esančią
nuteistųjų asmeninėse sąskaitose ir einamojo mėnesio išlaidas;
4.4. nuteistųjų prašymuose dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo nurodo pinigų
sumą, esančią nuteistųjų asmeninėse sąskaitose ir einamojo mėnesio išlaidas;
4.5. ruošia žiniaraščius į parduotuvę;
4.6. sutikrina nuteistųjų įsigytų prekių sumas pagal parduotuvės pateiktą atskaitą;
4.7. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius, kontroliuoja šių dokumentų teisėtumą;
4.8. laiku ir teisingai ruošia buhalterinius dokumentus, išleidžiant nuteistuosius į laisvę;

4.9. rengia pažymas apie nuteistųjų pajamas ir išlaidas;
4.10. rengia mokėjimo dokumentus iš nuteistųjų paramos fondo lėšų;
4.11. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti teisingus duomenis finansinės
atskaitomybės sudarymui;
4.12. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
registravimo teisingumą;
4.13. vadovaudamasi dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko
finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į Vilniaus
pataisos namų archyvą;
4.14. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja trumpalaikio turto perdavime,
siekiant operatyviai ir teisingai perduoti trumpalaikį turtą kitam materialiai atsakingam asmeniui;
4.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas
komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
4.16. dalyvauja metinėje inventorizacijoje, tikrina turto likučius gautus iš NBFC ir juos
pateikia komisijos nariams;
4.17. pateikia NBFC sprendimus dėl inventorizacijos rezultatų;
4.18. gautas sąskaitas faktūras už degalus ir transporto paslaugas sutikrina sąskaitų
rekvizitus, surašo dimensijas, t. y. finansavimo šaltinį, išlaidų straipsnį pagal ekonominę išlaidų
klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodus ir pateikia NBFC;
4.19. 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)

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
TURTO VALDYMO SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus pataisos namų Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris 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;
3.3. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius
teisės aktus;
3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir
organizuoti veiklą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis
apskaitos programomis FVAIS, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau –
VBAMS).
.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. gautus atsargų, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus,
sutikrina rekvizitus, surašo dimensijas, t. y. finansavimo šaltinį, išlaidų straipsnį pagal ekonominę
klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodą ir pateikia juos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
(toliau - NBFC);
4.2. parengia esminius ilgalaikio turto pagerinimo darbus įrodančius dokumentus, aktus ir
pateikia juos NBFC;
4.3. parengia turto atidavimo naudoti įstaigos veikloje aktus ir juos pateikia NBFC;
parengia atsargų, kurios yra sunaudotos įstaigos veikloje, aktus ir juos pateikia NBFC;
4.4. parengia turto nurašymo ir likvidavimo aktą/pažymą ir pateikia NBFC;

4.5. gautas sąskaitas faktūras už komunalines ir kitas suteiktas paslaugas, sutikrina jų
rekvizitus, surašo dimensijas, t. y. finansavimo šaltinį, išlaidų straipsnį pagal ekonominę
klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodą ir pateikia juos NBFC;
4.6. vykdo pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja tarnybos tikslais keleiviniu arba
asmeniniu transportu, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų
apskaitą, rengia įsakymų dėl kelionės išlaidų kompensavimo pareigūnams projektą;
4.7. siunčia darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų prašymus, direktoriaus
įsakymus dėl priedų, priemokų skyrimo, veiklos vertinimo į NBFC;
4.8. užtikrina informacinėje sistemoje „E-sąskaita“ įstaigos gaunamų ir išrašomų apskaitos
dokumentų administravimą bei jų pateikimą registruoti dokumentų valdymo sistemoje;
4.9. užtikrina tinkamą apskaitos dokumentų ir registrų apsaugą, pagal reikalavimus įformina
jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
4.10. atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;
4.11. suveda įstaigos sąnaudų ir turto duomenis teisės aktų nustatytais terminais į valstybės
turto informacinės paieškos sistemą;
4.12. dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
visuomeninių organizacijų, Vilniaus pataisos namų gautus paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus;
4.13. pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja įstaigos darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.14. kas ketvirtį, iki kito ketvirčio 25 d. teikia materialiai atsakingiems asmenims duomenis
apie turto, atsargų likučius;
4.15. rengia valstybės biudžeto išlaidų sąmatas, atlieka jų skaičiavimus bei įkelia sąmatos
duomenis į VBAMS sistemą;
4.16. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais grąžina ūkinės
operacijos dokumentus, jeigu išankstinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta;
4.17. kontroliuoja ūkinių operacijų teisėtumą;
4.18. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su
priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.
__________________

Susipažinau
___________________________
(darbuotojo pareigos)
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)
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