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BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 13. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti 

valstybės biudžeto ir sąmatos buhalterinę apskaitą ir sudaryti rengti Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) biudžeto vykdymo 

ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, programų sąmatų formų rinkinius.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje –  

buhalterinėje apskaitoje ir specialiose veiklos srityse – ūkinių ir finansinių operacijų ir dokumentų 

registravime apskaitos programoje „LABBIS-VSAFAS“, apskaitos registrų ir didžiosios knygos 

sudaryme. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

 DARBUOTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

ekonomikos krypties išsilavinimą; 

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių buhalterinę 

apskaitą; 

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

žodžiu; 

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

teisės aktus; 

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

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

sistema. 
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V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. tvarko Kalėjimų departamento buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatyta tvarka 

įveda juos į buhalterinės apskaitos programą „LABBIS –III“; 

7.2. naudojantis programa „LABBIS-III“, parengia buhalterinių sąskaitų apyvartos ir likučių 

žiniaraščius, išspausdina kas mėnesį suvestinius duomenis; 

7.3. sudaro biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ketvirtinius ir metinius balansus bei kitus 

finansinės atskaitomybės dokumentus; 

7.4. veda kas mėnesį faktinių ir kasinių išlaidų apskaitą pagal programą, jos priemones, 

funkcinės ir ekonominės kvalifikacijos straipsnius bei finansavimo šaltinius, kaupiant nuo metų 

pradžios; 

7.5. rengia Kalėjimų departamento valdomo turto ataskaitą ir nustatytais terminais pateikia 

Statistikos departamentui; 

7.6. teikia Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui savalaikius pasiūlymus dėl išlaidų 

sąmatos straipsnių pakeitimo; 

7.7. tvarko debitorių ir kreditorių apskaitą ir kontroliuoja atsiskaitymų terminus, 

inventorizuoja įsiskolinimus įstatymų nustatytais terminais; 

7.8. nustatęs apskaitos dokumentuose įforminimo trūkumus, reikalauja iš atsakingų asmenų 

juos pašalinti; 

7.9. pildo finansinės atskaitomybės rinkinio formas, užtikrinant jų teisingumą ir savalaikį 

pateikimą; 

7.10. veda 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 

kompensavimo apskaitą, rengia įsakymus dėl kelionės išlaidų kompensavimo pareigūnams 

projektus; 

7.11. atlieka išankstinę ir einamąją kontrolę pagal vykdomas funkcijas; 

7.12. pagal raštvedybos reikalavimus tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus ir 

nustatytais terminais perduoda į Kalėjimų departamento archyvą; 

7.13. Kalėjimų departamento direktoriui pavedus, atstovauja Kalėjimų departamentui kitose 

valstybės institucijose sprendžiant bei nagrinėjant finansinius klausimus; 

7.14. pagal kompetenciją nagrinėja Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir 

valstybės įmonių darbuotojų, piliečių, kalinamųjų ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus 

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

7.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Kalėjimo departamentui pavaldžių įstaigų 

veiklos patikrinimuose, užtikrindamas įstaigų veiklos kontrolę  buhalterinės apskaitos srityje; 

7.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo 

pavedimus skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

__________________ 

Susipažinau: 
 

_______________________ 

(parašas) 
 

_______________________ 

(vardas ir pavardė) 
 

_______________________ 

(data) 


