
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

 

Svarbiausi Buhalterinės apskaitos skyriaus uždaviniai: 

 Tiksliai ir tinkamai apskaityti visas įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir procesus; 

 Vykdyti arba kontroliuoti vykdymą Kalėjimų departamento ir Šiaulių TI 

direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą; 

 Rengti finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę ir kitas ataskaitas (statistines); 

 Užtikrinti, kad informacija apie vykdomas ūkines operacijas būtų prieinama 

tikrinančioms institucijoms; 

 Tobulinti buhalterinę apskaitą skyriuje, taikant pažangesnius metodus ir diegiant 

kompiuterizavimo naujoves. 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS FUNKCIJOS 

  

 

Buhalterinės apskaitos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

 Rengia arba dalyvauja rengiant įstaigos direktoriaus įsakymų projektus finansų 

klausimais; 

 Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintų vidaus finansų kontrolės taisyklių nustatyta 

tvarka ir apimtimi vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją įstaigos vidaus finansų kontrolę; 

 Teikia tarpines ir metines finansinės ir biudžeto vykdymo atskaitomybes Kalėjimų 

departamentui. 

 Užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymų 

tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę, finansinės ir mokestinės atskaitomybės bei 

statistinių formų teisingumą ir jų parengimą laiku; 

 Dalyvauja diegiant naujas informacines sistemas ir dirba NAVISION, buhalterinės 

apskaitos LABBIS VSAFAS, BONUS-KD programomis; 

 Kontroliuoja Šiaulių TI skirtų biudžeto lėšų pagal vykdomas programas panaudojimą, 

siekiant užtikrinti taupų ir racionalų jų panaudojimą, teikia Kalėjimų departamentui pasiūlymus 

dėl skirtų asignavimų perskirstymo; 

 Užtikrina buhalterinės apskaitos duomenų kaupimą ir saugojimą, bylų paruošimą ir 

perdavimą archyvui; 

 Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintomis programų 

sąmatomis, rengia paraiškas lėšoms gauti ir apmokėti tiekėjams už paslaugas, darbus bei prekes 

iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iždo sąskaitos; 

 Užtikrina, kad laiku būtų išmokamas įstaigos darbuotojams apskaičiuotas darbo 

užmokestis ir kitos išmokos, laiku atsiskaitoma su biudžeto ir valstybinio socialinio draudimo 

administravimo įstaigomis; 

 Rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir 

kitoms institucijoms; 

 Tvarko biudžetinių, socialinės paramos fondo, depozitinių ir kitų lėšų sąskaitas 

bankuose; 

 Organizuoja ir vykdo kasos operacijų apskaitą; 

 Tvarko ilgalaikio turto ir atsargų (tame tarpe ūkinio inventoriaus) apskaitą, dalyvauja 

inventorizuojant turtą, pinigines lėšas ir įsipareigojimus; 

 Apskaito kasines ir faktines išlaidas pagal biudžeto vykdomas programas, lėšų 

šaltinius, funkcijas ir ekonominę klasifikaciją; 

 Atstovauja Šiaulių TI (pavedus Šiaulių TI direktoriui) finansiniais klausimais 

teisėsaugos ir kitose institucijose; 



 Atlieka įstaigos mokėjimus; 

 Organizuoja piniginių lėšų, materialinių vertybių, turto patikrinimus;  

 Vykdo kitas teisės aktuose numatytas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas. 

 

 
 


