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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBöS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriaus (toliau – Skyrius)
vyresnysis specialistas yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
2. Pareigyb÷s lygis – B.
3. Pareigyb÷s kategorija – 8.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigyb÷ reikalinga Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir
išlaidų apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms sudaryti bei pateikti Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai. Rengti mok÷jimo nurodymus l÷šoms pervesti. Kontroliuoti, kaip vykdoma
finansuojamų įstaigų apskaita ir atskaitomyb÷ savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo
analizei atlikti, reikalingai informacijai biudžetin÷ms įstaigoms teikti. Vykdyti Pakruojo rajono
savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) gautų ir grąžintų paskolų apskaitą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo funkcijas, susijusias su Savivaldyb÷s
biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymu bei ataskaitų sudarymu, Savivaldyb÷s iždo finansinių
ataskaitų sudarymu bei Savivaldyb÷s gautomis ir grąžintomis paskolomis.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI
6. Tur÷ti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir
verslo administravimo krypties išsilavinimą, buhalterio arba finansininko profesinę kvalifikaciją.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais ir kitais teis÷s aktais, reglamentuojančiais valstyb÷s tarnybą, turto valdymą,
biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, kita įstatymine, darbui būtina
informacija. Išmanyti Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo klasifikaciją,
apskaitos ir atskaitomyb÷s sudarymo, finansuojamų įstaigų atskaitomyb÷s rodiklių patikrinimo
tvarką. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ir kitų ministerijų raštais bei įsakymais, Savivaldyb÷s
tarybos sprendimais, Savivaldyb÷s mero potvarkiais, Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
įsakymais, Savivaldyb÷s tarybos reglamentu, Savivaldyb÷s administracijos veiklos nuostatais ir
Skyriaus veiklos nuostatais.
8. Mok÷ti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
9. Geb÷ti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
10. Mok÷ti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacine sistema, išmanyti raštvedybos taisykles.
11. Būti pareigingam, dalykiškam, darbščiam, gebančiam bendrauti, kruopščiam.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
12. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo šias funkcijas:
12.1. naudoja Savivaldyb÷s biudžeto apskaitai tvarkyti biudžeto buhalterinę apskaitos
programą FinISA;
12.2. tvarko apskaitą pagal Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus
apskaitos registrus;
12.3. tikrina Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas l÷šoms gauti, rengia
mok÷jimo nurodymus l÷šoms pervesti, kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai tinkamai teiktų
paraiškas pagal Savivaldyb÷s tarybos patvirtintą biudžetą;
12.4. tvarko Pakruojo rajono (toliau – rajono) biudžeto pajamas ir išlaidas, sudaro
Savivaldyb÷s biudžeto planą pagal asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius, funkcin÷s ir
ekonomin÷s klasifikacijos kodus;
12.5. tvarko įmokų už išlaikymą švietimo, socialin÷s apsaugos ir kitose įstaigose, biudžetinių
įstaigų pajamų ir išlaidų apskaitą;
12.6. kiekvieną ketvirtį rengia Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo
ataskaitų rinkinį bei kitas ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms
atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka bei terminais;
12.7. rengia metinį Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitų rinkinį
ir nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka bei
terminais;
12.8. tikrina asignavimų valdytojų pateiktas biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas su
Skyriaus apskaitos duomenimis;
12.9. tikrina, tvirtina Finnet programoje pateiktas biudžetinių įstaigų m÷nesines, ketvirtines
kasinių išlaidų ataskaitas;
12.10. kontroliuoja, kaip biudžetin÷se įstaigose naudojamos darbo užmokesčio fondo ir turto
įsigijimo išlaidos, kaip pagal atskirus sąmatų straipsnius vykdomos biudžeto išlaidų sąmatos,
dengiamos paskolos ir palūkanos;
12.11. vykdo Savivaldyb÷s gautų ir grąžintų paskolų apskaitą, perveda l÷šas paskoloms
grąžinti ir palūkanoms mok÷ti, kontroliuoja paskolų grąžinimą ir palūkanų mok÷jimą sutartyse
numatytais terminais. Teikia ataskaitas apie Savivaldyb÷s skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos
būklę Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
12.12. teikia Savivaldyb÷s biudžetin÷ms įstaigoms reikalingą informaciją apie paskolų,
palūkanų dengimą;
12.13. perveda įmokas už išlaikymą švietimo, socialin÷s apsaugos ir kitose įstaigose,
biudžetinių įstaigų pajamas ir žem÷s nuomos mokestį iš surenkamųjų sąskaitų į Savivaldyb÷s
biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, sudaro kaupiamąjį žiniaraštį;
12.14. m÷nesiui pasibaigus per dvi darbo dienas teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos formą 1-VP (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus
apyskaitą) apie tiesiogiai pervestas sumas į Savivaldyb÷s einamąją sąskaitą;
12.15. konsultuoja Savivaldyb÷s viešojo sektoriaus subjektus (toliau – VSS) finansin÷s
atskaitomyb÷s duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinę sistemą (toliau – informacin÷ sistema) klausimais;
12.16. rengia Savivaldyb÷s iždo:
12.16.1. tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;
12.16.2. metinį finansinių ataskaitų rinkinį, naudodamasis informacine sistema;
12.17. informacin÷je sistemoje atlieka savivaldyb÷s iždo finansinių ataskaitų rinkinio
pildytojo, kuris yra atsakingas už duomenų teikimą į informacinę sistemą, funkcijas;
12.18. finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas atlieka šias funkcijas:
12.18.1. teikia ir su kitais VSS derina informacin÷je sistemoje tarpusavio operacijų
informaciją;
12.18.2. perkelia tarpusavio operacijų informaciją iš tarpusavio operacijų derinimo srities į
konsolidavimo sritį detalizavimui atlikti;

12.18.3. detalizuoja suderintų tarpusavio operacijų informaciją ir teikia papildomą
nederinamų operacijų informaciją informacin÷je sistemoje;
12.18.4. teikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenis informacin÷je sistemoje;
12.18.5. teikia papildomą informaciją konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojui
pagal konsoliduojančio subjekto paklausimą;
12.18.6. tvirtina finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos išsamumą
informacin÷je sistemoje;
12.19. teikia finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei
skelbia Savivaldyb÷s interneto svetain÷je nustatyta tvarka ir terminais;
12.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrol÷s procedūras;
12.21. vykdo kitus Skyriaus ved÷jo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal
pareigybei priskirtą kompetenciją.
13. Skyriaus vyresnysis specialistas atsako už:
13.1. šiame pareigyb÷s aprašyme išvardytų funkcijų vykdymą;
13.2. Skyriuje esančių dokumentų saugojimą, kol jie bus perduoti archyvui.
14. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą vyresnysis specialistas atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
15. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas
Skyriaus ved÷jui.
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