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LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Lietuvos probacijos tarnybos Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau 

– Nuostatai) nustato Skyriaus veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, 

bei atsakomybę. 

2. Skyrius yra Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, 

sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus. 

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. 

4. Skyriaus tikslas – užtikrinanti materialinį aprūpinimą, Tarnybos energetinį aprūpinimą, 

įrengimų, pastatų, transporto eksploatacijos bei reikalingų remonto darbų vykdymą, pareigūnų 

aprūpinimą tarnybine uniforma bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi ir 

organizuoti bei vykdyti Tarnybos buhalterinę apskaitą, planuoti ir kontroliuoti finansinę-ūkinę 

veiklą Tarnyboje. 

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

(toliau - Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 

įsakymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais ir Tarnybos darbo reglamentu. 

6. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 

proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio 

administravimo principais. 

7. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.  

 

 

II SKYRIUS 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  

8. Skyriaus uždaviniai yra: 

8.1. įgyvendinti Tarnybos apskaitos politiką, užtikrinant skirtų asignavimų ir turto teisėtą, 

efektyvų bei taupų naudojimą; 

8.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą, organizuoti finansinės atskaitomybės sudarymą ir teikti, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus 

bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; 

8.3. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų, kitų teisės aktų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įgyvendinimą; 

8.4. paruošti Tarnybos materialinių ir techninių priemonių, energetinių resursų aprūpinimui 

reikalingų lėšų paskirstymo projektą, kontroliuoti jam skirtų lėšų panaudojimą; 

8.5. organizuoti Tarnybos aprūpinimą energetiniais resursais, įrengimais, transporto 

priemonėmis, užtikrinti Tarnybos metrologinę parengtį;  
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8.6. vykdyti Tarnybos pastatų techninę priežiūrą, einamąjį remontą; 

8.7. organizuoti Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma ir darbuotojų 

aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

8.8. užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, numatytų norminiuose 

dokumentuose, vykdymą; 

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

9.1. dalyvauja rengiant metinius Tarnybos veiklos planus; 

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad 

ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai; 

9.3. veda Tarnybos ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, pinigų, atsiskaitymų, biudžeto 

išlaidų, finansavimo sumų ir kitų apskaitos objektų buhalterinę apskaitą; 

9.4. rengia valstybės biudžeto išlaidų sąmatų projektus, teikia juos kartu su privalomais 

paskaičiavimais ir pagrindimais Kalėjimų departamentui; 

9.5. analizuoja programų sąmatų vykdymą, rengia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, vykdo 

sąmatose numatytų išlaidų naudojimo kontrolę; 

9.6. teikia išvadas bei pasiūlymus Tarnybos vadovybei biudžeto sąmatos vykdymo, darbo 

apmokėjimo lėšų panaudojimo klausimais; 

9.7. registruoja apskaitoje visus tinkamai parengtus ir apskaitos dokumentais pagrįstus 

ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;  

9.8. atlieka ūkinių operacijų išankstinę ir einamąją kontrolę; 

9.9. užtikrina, kad nustatytais terminais būtų apskaičiuotas ir išmokėtas darbuotojams 

darbo užmokestis, atsiskaityta su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, taip pat už 

Tarnybos įsigytas paslaugas ir prekes; 

9.10. rengia pagal Tarnybos darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus 

išmokėjimus; 

9.11. atlieka mokėjimo paraiškų bei buhalterinės apskaitos įrašų perdavimą; 

9.12. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kalėjimų departamentui, valstybinei 

mokesčių inspekcijai, VSDFV ir kitoms institucijoms; 

9.13. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Tarnybos ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, 

atsiskaitymų, fondų, biudžeto išlaidų, finansavimo sumų ir kitų apskaitos objektų buhalterinę 

apskaitą, užtikrina, kad apskaita būtų išsami, teisinga ir palyginama; 

9.14. organizuoja ir betarpiškai dalyvauja materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų 

metinėse inventorizacijose; 

9.15. sudaro ir laiku pateikia atitinkamoms organizacijoms numatytais terminais biudžeto 

vykdymo ir finansines ataskaitas; 

9.16. organizuoja Tarnybos aprūpinimą įrengimais, baldais, kanceliarinėmis prekėmis, bei 

kitomis materialinėmis vertybėmis; 

9.17. dalyvauja skirstant lėšas įrengimams, baldams, kanceliarinėms prekėms bei kitoms 

materialinėms vertybėms įsigyti; 

9.18. organizuoja Tarnybos aprūpinimą tarnybiniu transportu; 

9.19. organizuoja Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarko jos apskaitą; 

9.20. užtikrina naudojamų įrengimų, transporto priemonių techninę priežiūrą, kontroliuoja 

gaunamų įrengimų, transporto priemonių tinkamą paruošimą eksploatacijai; 

9.21. užtikrina Tarnybos elektros ir šiluminių tinklų, vandentiekio, nuotekų ir ventiliacijos 

sistemų tinkamą ir saugią eksploataciją bei taupų energetinių resursų naudojimą ir apskaitą; 

9.22. organizuoja Tarnybos pastatų bei statinių eksploatavimo priežiūrą, užtikrina 

galiojančių norminių reikalavimų vykdymą eksploatuojant objektus; 

9.23. organizuoja laikinai nenaudojamų įrengimų konservavimą ir saugojimą, nereikalingų 

ir susidėvėjusių įrengimų, materialinių vertybių bei automobilių realizavimą arba nurašymą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

9.24. pagal atitinkamų norminių aktų reikalavimus kontroliuoja materialinių vertybių, 

įrengimų, transporto priemonių, statybų vykdymą bei dokumentacijos tvarkymą; 
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9.25. sudaro Tarnybos pastatų bei statinių remonto projektinę-sąmatinę dokumentaciją, 

defektinius darbų atlikimo aktus, ruošia technines užduotis projektuojančioms organizacijoms, 

vykdančioms statybos remonto darbus, pateikia reikalavimus ir kitus dokumentus statybos rangos 

konkursų vykdymui; 

9.26. užtikrina, kad darbo aplinka ir darbo vietos atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimus; 

9.27. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja iš darbuotojų gaunamus skundus ir 

pareiškimus, imasi priemonių nurodytiems trūkumams šalinti; 

9.28. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant taisykles, tvarkos aprašus ir kitus norminius 

dokumentus, reglamentuojančius Tarnybos turto ir finansų valdymą; 

9.29. konsultuoja struktūrinius padalinius turto valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo 

apmokėjimo ir kitais klausimais, priklausančiais skyriaus kompetencijai; 

9.30. skyrius pagal kompetenciją vykdo ir kitas jam įstatymais bei kitais teisės aktais 

pavestas funkcijas. 

 

 

III SKYRIUS 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEISĖS 

  

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

10.1. susipažinti ir gauti įsakymų bei kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla 

nuorašus; 

10.2. dalyvauti Kalėjimų departamento ir Tarnybos vadovybės organizuojamuose 

pasitarimuose, svarstant Skyriaus veiklos klausimus; 

10.3. rengti Tarnybos įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais; 

10.4. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo, lėšų, 

reikalingų baldams, kanceliarinėms prekėms, įrengimams įsigyti, energetinių resursų, transporto 

išlaidoms bei pastatų remontui ir eksploatacijai, buhalterinės apskaitos klausimais; 

10.5. gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių dokumentus turto valdymo, finansų 

valdymo ir apskaitos klausimais; 

10.6. atstovauti Tarnybos interesams atitinkamose institucijose svarstant klausimus, 

susijusius su buhalterine apskaita, atskaitomybe bei turto valdymu;  

11. Skyriaus darbuotojai privalo: 

11.1. vadovautis Tarnybos ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais; 

11.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus; 

11.3. tobulinti savo kvalifikaciją. 

 

 

IV SKYRIUS 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

  

12. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra Tarnybos  metiniai veiklos planai ir 

Skyriaus planai bei šie nuostatai. 

13. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. 

14. Skyriaus vedėjas: 

14.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą; 

14.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, veiklos 

organizavimą bei užduočių vykdymo kontrolę; 

14.3. už skyriaus darbą atsiskaito Tarnybos direktoriui; 

14.4. pagal skyriaus kompetenciją teikia vadovybei siūlymus; 

14.5. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, Tarnybos vadovybės pavedimus. 
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15. Nesant Skyriaus vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo funkcijas vykdo 

Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

16. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių 

aprašymai. 

 

 

____________________________ 

 


