PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. PA- 343

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIAUS
VEDöJO PAREIGYBöS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA

1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) ved÷jas
yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
2. Pareigyb÷s lygis – A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 13.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus ved÷jo pareigyb÷ reikalinga Skyriaus veiklai organizuoti, savivaldyb÷s biudžeto
projektui rengti, kontroliuoti Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą, pasiūlymams
d÷l biudžeto l÷šų panaudojimo bei kitoms nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti, kontroliuoti
Pakruojo rajono savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) skolinimosi limitų laikymąsi.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo funkcijas, susijusias su Savivaldyb÷s
biudžeto projekto rengimu, Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo kontroliavimu,
Skyriaus veiklos planavimu ir organizavimu.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI

6. Tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir
verslo administravimo krypties išsilavinimą, buhalterio, ekonomisto 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, savivaldyb÷s biudžeto vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, kita
įstatymine, darbui būtina informacija. Išmanyti Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos
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, Skyriaus veiklos nuostatais.
8. Mok÷ti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
9. Savarankiškai planuoti, 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. užtikrina, kad būtų vykdomi Skyriui pavesti uždaviniai;
12.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;
12.3. dalyvauja Savivaldyb÷s strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo
procese;
12.4. dalyvauja Savivaldyb÷s administracijos pasitarimuose, Savivaldyb÷s tarybos
pos÷džiuose, Savivaldyb÷s institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
12.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teis÷s aktais, Savivaldyb÷s
tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų l÷šų poreikio skaičiavimais ir Savivaldyb÷s
administracijos struktūrinių padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti l÷šų poreikio
skaičiavimais, rengia Savivaldyb÷s biudžeto projektą ir teikia Savivaldyb÷s administracijos
direktoriui;
12.6. kontroliuoja Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą, renka ir analizuoja
pasiūlymus d÷l Savivaldyb÷s biudžeto vykdymo;
12.7. teikia Savivaldyb÷s tarybai informaciją apie Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų
plano vykdymo eigą;
12.8. teikia Savivaldyb÷s tarybai tvirtinti Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų plano
vykdymo ataskaitų rinkinį;
12.9. analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus prašymus apie asignavimų pakeitimus, rengia
pasiūlymus Savivaldyb÷s tarybai d÷l Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų pakeitimo bei
tikslinimo;
12.10. ruošia Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir programų finansavimo ketvirčiais suskirstytą
planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, valstyb÷s funkcijas bei teikia tvirtinti
Savivaldyb÷s administracijos direktoriui;
12.11. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka
Savivaldyb÷s tarybos patvirtintą Savivaldyb÷s biudžetą ir jo priedus;
12.12. kontroliuoja Savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą;
12.13. konsultuoja Savivaldyb÷s administracijos padalinių darbuotojus ir Savivaldybei
pavaldžias įstaigas buhalterin÷s apskaitos, išlaidų sąmatų ir finansinių ataskaitų sudarymo
klausimais;
12.14. konsultuoja Savivaldyb÷s veiklos plano programų koordinatorius programų sudarymo
klausimais;
12.15. prižiūri Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų buhalterin÷s
apskaitos organizavimą, tvarkymą, finansin÷s atskaitomyb÷s rengimą bei pateikimą pagal įstatymų
ir kitų teis÷s aktų reikalavimus, rengia buhalterin÷s apskaitos darbuotojų pasitarimus;
12.16. pasirašo mok÷jimo nurodymus asignavimų valdytojų programoms finansuoti;
12.17. kontroliuoja Savivaldyb÷s skolinimosi limitų laikymąsi, rengia Savivaldyb÷s tarybos
sprendimų projektus skolinimosi klausimais;
12.18. organizuoja banko paskolų grąžinimą ir palūkanų mok÷jimą;
12.19. bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos biudžeto pajamų planavimo bei vykdymo klausimais;
12.20. naudodamasis dokumentų valdymo sistema „Avilys“, rengia Savivaldyb÷s tarybos
sprendimų ir Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžeto, žem÷s nuomos
mokesčio už valstybinę žemę tarifų, nuomos mokesčio mok÷jimo terminų nustatymo, valstybin÷s
žem÷s nuomos mokesčio lengvatų ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
12.21. nagrin÷ja prašymus, skundus ir pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
12.22. ruošia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldyb÷s administracijos
direktoriui, Savivaldyb÷s merui;
12.23. organizuoja žem÷s nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio fondo vandens
telkinius deklaracijų teikimą mokesčių mok÷tojams bei mokesčio rinkimą;

12.24. nustatyta tvarka organizuoja savivaldyb÷s biudžeto projekto pristatymą gyventojams,
skelbia vietin÷se informavimo priemon÷se informaciją apie patvirtintą Savivaldyb÷s biudžetą, jo
vykdymą;
12.25. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žem÷s nuomos mokesčio už valstybinę žemę
klausimais;
12.26. nustato valstybin÷s žem÷s naudotojus, nemokančius žem÷s nuomos mokesčio,
organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokų išieškojimą;
12.27. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacin÷je sistemoje (toliau
– informacin÷ sistema) atlieka šias konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio steb÷tojo funkcijas:
12.27.1. vykdo viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS), priskirtų prie žemesnio
konsolidavimo lygio jo VSS grup÷je, finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo
informacijos arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų apsaugą informacin÷je
sistemoje nuo galimo jų pakeitimo d÷l atsakingų asmenų veiksmų;
12.27.2. vykdo VSS finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos arba
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų apsaugos panaikinimą informacin÷je
sistemoje;
12.27.3. esant poreikiui, inicijuoja savo, kaip atsakingo asmens, ir (arba) visų VSS atsakingų
asmenų keitimą;
12.27.4. kontroliuoja, kad menamo subjekto, už kurį yra atsakingas pagal konsolidavimo
schemą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas ir visų VSS atsakingi asmenys
konsolidavimo procedūras atliktų pagal konsolidavimo kalendorių;
12.28. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus ved÷jo, darbuotojų pareigybių aprašymus;
12.29. atlieka Skyriaus valstyb÷s tarnautojų tarnybin÷s veiklos kasmetinį ir neeilinį valstyb÷s
tarnautojų vertinimą;
12.30. teikia Savivaldyb÷s administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l Skyriaus darbuotojų
skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
12.31. rengia pasiūlymus Savivaldyb÷s administracijos direktoriui d÷l Skyriaus darbuotojų
etatų ir kitais personalo valdymo klausimais;
12.32. atlieka bendrov÷s, kurios steig÷ja ir akcinink÷ yra Savivaldyb÷, valdybos nario
pareigas;
12.33. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrol÷s procedūras;
12.34. vykdo kitus Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
13. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas
Savivaldyb÷s administracijos direktoriui.

tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas

Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas, pavard÷)
______________________
(Data)
_________________________

