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PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO VYRESNIOJO PATARĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Plungės apylinkės teismo vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris) yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

 

II. SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

2. Plungės apylinkės teismo vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pareigybės paskirtis 

– įgyvendinti Plungės apylinkės teismo (toliau – Teismas) pirmininko nustatytą finansų apskaitos ir 

vidaus kontrolės politiką.  

 

III. SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – 

finansų valdymo ir apskaitos. 

 

IV. SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

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

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje; 

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, finansinę 

atsakomybę, vidaus kontrolę, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą; 

4.4. žinoti bei mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos 

finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS); 

4.5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, vidaus teisės aktų rengimo taisykles; 

4.6. mokėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti darbą, gebėti ieškoti, 

valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas; 

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos 

programomis ir naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis; 

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

V. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas organizuoja, planuoja Teismo finansų ir 

apskaitos darbą, asmeniškai atsako už pavestų funkcijų bei pavedimų įvykdymą laiku: 
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5.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, 

Viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitus teisės aktus; 

5.2. rengia ir laiku pateikia biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius, užtikrina 

ataskaitų duomenų teisingumą, įveda finansinių ataskaitų duomenis į valstybės konsoliduotų 

finansinių ataskaitų sistemą (VSAKIS); 

5.3. dalyvauja rengiant Teismo strateginio veiklos plano projektus ir Teismo strateginį veiklos 

planą, rengia programų sąmatų projektus, išlaidų sąmatas ir atlieka patvirtintų išlaidų sąmatų 

tikslinimus; 

5.4. dalyvauja rengiant medžiagą, susijusią su Teismo finansavimu, etatų padidinimu ar 

pareigybių sąrašo pakeitimu, investicijų, statybos ir kitais klausimais; 

5.5. rengia ir laiku pateikia mokesčių deklaracijas per mokesčių deklaravimo sistemą (EDS), 

ataskaitas apie išlaidas Seimo audito komitetui per sistemą AKIS, laiku pateikia socialinio draudimo 

pranešimus apie apdraustuosius per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS); 

5.6. teikia buhalterinės apskaitos informaciją Teismo pirmininkui, Teismo kancleriui, 

Nacionalinės teismų administracijos padaliniams, Statistikos departamentui, Seimo audito komitetui, 

išorės auditoriams, mokesčių administratoriams ir kitoms valstybės institucijoms; 

5.7. vykdo valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozę valstybės biudžeto ir 

apmokėjimo sistemoje (VBAMS); 

5.8. vykdo duomenų iš Darbo užmokesčio apskaitos sistemos eksportą į Buhalterinės 

apskaitos ir finansų valdymo sistemą (BAFVS); 

5.9. rengia ir teikia mokėjimo paraiškas iždui valstybės biudžeto ir apmokėjimo sistemoje 

(VBAMS), atlieka mokėjimus iš Teismo banko sąskaitų; 

5.10. užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, turtas, skolos, įsipareigojimai, 

laiku ir teisingai užregistruotos visos buhalterinės operacijos apskaitos ir finansų valdymo sistemoje 

BAFVS; 

5.11. vykdo išankstinę ir paskesnę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija 

yra teisėta, ar tinkamai įforminti dokumentai, ar išlaidų sąmatoje numatyti asignavimai; 

5.12. atlieka paskesnę darbo užmokesčio priskaičiavimo Teismo teisėjams, valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kontrolę; 

5.13. tvarko liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtų 

sumų apskaitą Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemoje (BAFVS); 

5.14. užtikrina ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, rūpinasi teismo turto ir lėšų 

išsaugojimu; 

5.15. kontroliuoja ilgalaikio turto, atsargų, turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, 

operacijas apskaitos registruose; 

5.16. tvarko ilgalaikio turto, atsargų, turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, operacijas 

apskaitos registruose; 

5.17. tvarko tarnybiniams automobiliams įsigyto ir sunaudoto kuro apskaitą; 

5.18. organizuoja tinkamą buhalterinių dokumentų perdavimą Teismo archyvui; 

5.19. teikia pasiūlymus rengiant metinį Teismo dokumentacijos planą; 

5.20. rengia ir pateikia turto ir įsipareigojimų registrų duomenis inventorizacijų komisijoms; 

5.21. teikia materialiai atsakingiems ir kitiems Teismo darbuotojams konsultacijas apskaitos 

ir ataskaitų sudarymo klausimais; 

5.22. teikia Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus bei patarimus buhalterinės 

apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, 

klausimais; 

5.23. pavaduoja Teismo finansininką jam nesant (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių), 

laikinai vykdo Teismo finansininko pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

5.24. vykdo kitus su Teismo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad 

būtų pasiekti Teismo tikslai.  
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VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui. 

__________________ 

 

 

 

Susipažinau 

  

 

       

(data)   (parašas)  (vardas, pavardė) 

      

 


