
ALYTAUS APYLINK�S TEISMO 

VYRESNIOJO PATAR�JO (VYRIAUSIOJO BUHALTERIO) 

PAREIGYB�S APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – vyresnysis patar�jas (VI lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstyb�s tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui. 
 

     

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindin� veiklos sritis:0 

3.1. finans� valdymas. 
 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0 

4.1. veiklos planavimas; 

4.2. dokument� valdymas. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Finans� apskaitos politikos formavimas ir �gyvendinimas, finansini� ir �kini� operacij� 
teis�tumo užtikrinimas. 

 

6. Papildomos (-�) veiklos srities (-�i�) specializacija:0 

6.1. Dalyvavimas planuojant teismo biudžet�; 

6.2. Finansini� ir apskaitos dokument� valdymas. 
  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Koordinuoja su finans� valdymu susijusi� dokument� rengim� arba prireikus rengia su 
finans� valdymu susijusius dokumentus. 

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 
 

     
 

9. Vadovauja buhalterin�s apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterin�s 
apskaitos �statym�, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin�s atskaitomyb�s standartus ir 
kitus buhalterin� apskait� reglamentuojan�ius teis�s aktus. 

10. Užtikrina teis�s aktais nustatytais terminais finansin�s atskaitomyb�s parengim� ir 
teikim� valstyb�s institucijoms teis�s akt� nustatyta tvarka. 

11. Užtikrina finansini� ir �kini� operacij� teis�tum�, valstyb�s l�š� naudojim� �statym� 
nustatyta tvarka ir tinkam� dokument� �forminimo kontrol� bei pataria teismo pirmininkui ir 
kancleriui apskaitos politikos klausimais. 

12. Rengia teismo vykdom� program� s�matas, analizuoja skirt� l�š� panaudojim�, tikslina 
s�matas biudžetini� met� eigoje. 

13. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto projektus, strateginius veiklos planus. 
 

     
 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pob�džio su �staigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

 



V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

15.2. studij� kryptis – ekonomika (arba); 

15.3. studij� kryptis – finansai (arba); 

arba: 
 

15.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

15.5. darbo patirtis – finans� valdymo srities patirtis; 

15.6. darbo patirties trukm� – ne mažiau kaip 4 metai.  
   

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

16. Bendrosios kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

16.1. vert�s visuomenei k�rimas – �� 

16.2. organizuotumas – �� 

16.3. patikimumas ir atsakingumas – �� 

16.4. analiz� ir pagrindimas – �� 

16.5. komunikacija – 4. 
 

17. Specifin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

17.1. informacijos valdymas – 4. 
 

18. Profesin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

18.1. veiklos planavimas – �� 

18.2. finans� valdymas ir apskaita – 5. 
  

 


