
PATVIRTINTA 
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REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO  

VYRESNIOJO PATARĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Regionų apygardos administracinio teismo vyresnysis patarėjas (vyriausiasis teismo 

buhalteris) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

2. Vyresniojo patarėjo (vyriausiojo teismo buhalterio) pareigybė reikalinga vykdyti teismo 

finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei 

kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos 

rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų 

naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti savo ir vyriausiojo specialisto (teismo 

finansininko) darbą, užtikrinti tinkamą šioms pareigybėms pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą. 

Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Regionų apygardos 

administracinio teismo Kauno rūmai, adresas – A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas. 

 

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 specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypties aukštąjį 

universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės 

apskaitos tvarkymo srityje; 

4.3. gerai išmanyti buhalterinę apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą 

juo, strateginį planavimą, ūkinę finansinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį 

draudimą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti juos taikyti praktikoje; 

4.4. gerai išmanyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, inventorizacijos tvarką ir 

tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimą biudžetinėse įstaigose reglamentuojančius teisės aktus; 

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas 

išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;  

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

 



V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. planuoja ir organizuoja savo ir vyriausiojo specialisto (teismo finansininko) darbą, 

asmeniškai atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku; 

5.2. tvarko buhalterinę apskaitą, įskaitant darbą su buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo 

sistema (BAFVS) ir kitomis darbo užmokesčio apskaitos programomis, pagal Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 

5.3. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – 

apskaitos dokumentus ir registrus teismo pirmininkui, teismo kancleriui, auditoriams, asignavimų 

valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

5.4. teikia teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos 

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

5.5. vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal pateiktus dokumentus, prireikus – 

kompetentingų asmenų pasirašytas išvadas; 

5.6. rengia ir laiku pateikia teismo suvestinę finansinę atskaitomybę ir, teismo pirmininkui ar 

jo įgaliotam asmeniui pasirašius, teikia teisės aktuose nurodytiems subjektams, užtikrina, kad 

ataskaitiniai duomenys būtų teisingi; 

5.7. rengia einamųjų ir kitų metų teismo biudžeto projektą, ataskaitas ir sąmatas, susijusias su 

teismo finansine, materialine-ūkine veikla ir laiku pateikia jas atitinkamoms institucijoms; 

5.8. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, jų atlikimą nustatytu laiku, valstybinių 

lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę; 

5.9. tvarko ir kontroliuoja atsiskaitymus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už 

suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, registruoja ir tikrina gautas PVM sąskaitas 

faktūras ir sąskaitas-faktūras; 

5.10. vykdo depozitinių ir kopijavimo lėšų apskaitą, išrašo sąskaitas už bylų kopijas; 

5.11. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir gautų 

asignavimų; 

5.12. pasirašo banko ir kitus finansinius dokumentus; 

5.13. ruošia ir atlieka mokėjimo pavedimus per banką; 

5.14. rengia ir laiku pateikia reikalingus duomenis per Elektroninę draudėjų aptarnavimo 

sistemą (EDAS); 

5.15. kontroliuoja teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų apskaičiavimus, organizuoja 

jų savalaikį išmokėjimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

5.16. užtikrina savalaikę ir teisingą materialinių vertybių apskaitą, kontroliuoja ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo apskaičiavimus ir ilgalaikio turto nurašymo procedūras; 

5.17. kontroliuoja racionalų ir taupų darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą; 

5.18. kontroliuoja ir užtikrina, kad visos ūkinės ir finansinės operacijos laiku ir teisingai būtų 

atvaizduotos atitinkamuose apskaitos registruose ir naudojamose buhalterinės apskaitos programose; 

5.19. užtikrina apskaitos duomenų saugumą ir konfidencialumą (išskyrus viešai skelbiamas 

finansines ataskaitas ir kitus viešai skelbtinus duomenis); 

5.20. užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų pildymą, saugojimą, buhalterinių dokumentų 

savalaikį perdavimą į teismo archyvą; 

5.21. teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant metinę teismo veiklos programą (strateginius 

veiklos planus); 

5.22. pagal kompetenciją rengia dokumentus, teisės aktų projektus, susijusius su finansų 

sritimi;  

5.23. rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dirbančių 

finansų srityje, pareigybių aprašymus; 



5.24. pagal kompetenciją teikia informaciją ir rengia atsakymus raštu dėl asmenų prašymų, 

pareiškimų ir skundų, susijusių su finansų sritimi bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami 

klausimai; 

5.25. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų 

komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus; 

5.26. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, 

įstaigomis bei organizacijomis, teismo pirmininko ar kanclerio pavedimu jose atstovauja teismui; 

5.27. vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio su teismo veikla susijusius 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 

 

VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui. 

_________________ 

 
Susipažinau 

___________________________________ 
(parašas) 

___________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

___________________________________ 
(data) 


