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KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO 

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos apylinkės teismo (toliau – teismas) Finansų ir apskaitos skyriaus nuostatai 

reglamentuoja Finansų ir apskaitos skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo 

tvarką. 

2. Finansų ir apskaitos skyrius yra teismo struktūrinis padalinys. Finansų ir apskaitos skyrius 

tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui. 

3. Finansų ir apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos leidžiamais norminiais aktais, Teisėjų tarybos nutarimais, 

teismo pirmininko teismo kanclerio įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.  
 

II. FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

4. Pagrindiniai Finansų ir apskaitos skyriaus uždaviniai yra: 

4.1. vykdyti teismo finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės 

aktais, siekiant, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos 

rezultatus bei pinigų srautus; 

 4.2. tvarkyti teismo buhalterinę apskaitą ir užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, 

valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų įforminimo 

kontrolę; 

4.3. užtikrinti racionalų, taupų darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą: 

4.4. dalyvauti rengiant teismo strateginio veiklos plano finansinius rodiklius, sudarant valstybės 

investicijų projektų ir programų sąmatas; 

4.5. kontroliuoti ir analizuoti teismo strateginio veiklos plano finansinių rodiklių bei valstybės 

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą. 

5. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius Finansų ir apskaitos skyrius vykdo šias funkcijas: 

5.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitų teisės aktų reikalavimus; 

5.2. teikia teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pasiūlymus apskaitos politikos parinkimo 

klausimais, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus; 

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, remdamasis 

pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; 

5.4. rengia teismo finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, kurias teikia teisės aktuose 

nustatytais terminais ir nurodytiems subjektams; 

5.5. analizuoja teismo finansinę atskaitomybę, rengia išvadas; 

5.6. atlieka darbo užmokesčio fondo, gautinų ir mokėtinų sumų, turimų atsargų ir kitų lėšų 

panaudojimo analizes; 

5.7. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų 

numatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę; 

5.8. planuoja darbo užmokesčio fondą, prekėms ir paslaugoms skiriamus valstybės biudžeto 

asignavimus ir vykdo jų pakeitimus; 

5.9. skaičiuoja ir išmoka teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 

darbo sutartis, darbo užmokestį; 
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5.10. rengia mokėjimo paraiškas, naudojant kompiuterizuotą Valstybės biudžeto apskaitos ir 

mokėjimų sistemą (VBAMS) valstybės biudžeto lėšoms gauti, vadovaudamasis patvirtintomis 

sąmatomis, pagal patvirtintas programas ir priemones; 

5.11. apskaičiuoja ir išmoka teismo posėdžiuose dalyvavusiems liudytojams, nukentėjusiesiems, 

ekspertams, vertėjams ir kitiems kviestiems asmenims mokėtinas sumas; 

5.12. veda proceso dalyvių lėšų apskaitą; 

5.13. pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą sistemina ir saugo dokumentus, susijusius 

su Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijų vykdymu, ir kasmet už praėjusius metus, ne vėliau kaip iki 

kovo 1 d., perduoda Archyvo skyriui; 

5.14. pagal kompetenciją rengia ir raštinės skyriaus vedėjui teikia teismo dokumentacijos plano 

tvirtinimui reikalingą informaciją;  

5.15. pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentų, raštų projektus; 

5.16. teismo pirmininkui ir / ar teismo kancleriui pavedus atstovauja teismui Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose; 

5.17 vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus, susijusius su tiesioginėmis 

Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis; 

5.18. pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 
 

III. FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS TEISĖS 
 

 6. Finansų ir apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas 

funkcijas, turi teisę: 

 6.1. gauti iš kitų teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą 

Finansų ir apskaitos skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

 6.2. teikti teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pasiūlymus dėl finansinės veiklos tobulinimo 

ir lėšų taupymo sustiprinimo Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos klausimais; 

 6.3. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis. 
 

IV. FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

7. Finansų ir apskaitos skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš 

jų teismo kancleris Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.  

8. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui. 

9. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas: 

9.1. planuoja ir organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus darbą; 

9.2. atsako už Finansų ir apskaitos skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų savalaikį ir tinkamą 

vykdymą; 

9.3. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę; 

9.4. teikia teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pasiūlymus Finansų ir apskaitos skyriaus 

kompetencijos klausimais; 

9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, teismo pirmininko ir teismo kanclerio 

pavedimus; 

9.6. atsako už dokumentų saugumą ir jų perdavimą Archyvo skyriui. 

10. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo ir darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir 

atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintais 

pavyzdiniais pareigybių aprašymais ir tvirtinami teismo kanclerio. 

11. Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Finansų ir 

apskaitos skyriaus vedėjui. 

12. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka vyresnysis specialistas. 
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                                  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Finansų ir apskaitos skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

  

_____________________________ 


