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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

 BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Skyrius) 

yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas Savivaldybės tarybos sprendimu ir   

tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. 

            2. Šie Nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą. 

            3. Skyriaus veiklą, pareigybes ir darbuotojų atlyginimus nustato Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktorius. 

            4. Skyrius savo darbe vadovaujasi  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės  

administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos sprendimais ar 

rekomendacijomis bei  kitais aktais, reglamentuojančiais  apskaitą, taip pat - šiais Nuostatais. 

 

                        

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
          

            5. Skyriaus tikslai: 

            5.1. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos bei Privatizavimo fondo buhalterinę apskaitą; 

            5.2. tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei 

kitų teisės aktų nuostatas finansų kontrolės klausimais. 

            6. Skyriaus uždaviniai: 

            6.1. kontroliuoti, kad visos lėšos būtų naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimais  bei Administracijos direktoriaus 

įsakymais nustatyta tvarka; 

            6.2. užtikrinti ataskaitinių duomenų teisingumą ir jų pateikimą laiku; 

            6.3. užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą. 

            7. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas: 

            7.1. sudaro Savivaldybės administracijos ir teritorinių padalinių – seniūnijų , Savivaldybės 

tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos biudžetų išlaidų poreikio sąmatų projektus; 

            7.2. sudaro biudžeto išlaidų sąmatas pagal skirtus asignavimus, vykdomas programas bei 

valstybės funkcijas pagal patvirtintą išlaidų ekonominę klasifikaciją; 

            7.3. organizuoja bei apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas, kontroliuoja jų 

panaudojimą; 

            7.4. apskaito turto inventorizacijos rezultatus, patvirtintus Administracijos direktoriaus 

įsakymu, kontroliuoja netinkamo bei nereikalingo turto nurašymą; 

            7.5. tvarko biudžetinių ir kitų lėšų sąskaitas banke ir kasoje esančių pinigų apskaitą; 

            7.6. pagal nustatytus terminus ir sutartyse nustatytą tvarką vykdo gautinų ir mokėtinų lėšų 

apskaitą; 

            7.7. apskaito kasines ir faktines išlaidas pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją; 

            7.8. už balansinėse sąskaitose apskaito laikinai esantį, bet patikėjimo teise nepriklausantį turtą, 

numeruotus apskaitos blankus ir kt.; 



           7.9. apskaito operacijas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus, o prireikus ruošia 

sąmatų patikslinimus pagal  valstybės funkcijų bei ekonominio klasifikavimo kodus; 

           7.10. sudaro biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo mėnesinę apyskaitą pagal biudžeto programas, 

priemones ir išlaidų funkcinę klasifikaciją ir teikia Finansų ir biudžeto skyriui; 

           7.11. prieš sudarydamas metinę atskaitomybę,  inventorizuoja visus balanso straipsnius, iš 

atskaitingų asmenų išreikalauja avansines apyskaitas; 

           7.12. nustatyta tvarka ir terminais pateikia biudžeto vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitų 

rinkinius Finansų ir biudžeto skyriui;  

           7.13. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir pateikia ketvirtines ir metinę finansinių ataskaitų 

rinkinius Finansų ir biudžeto skyriui; 

           7.14. nustatytais terminais ir tvarka teikia ataskaitas ministerijoms, Statistikos departamentui ir 

kitoms valstybinėms institucijoms; 

           7.15. darbuotojų prašymu išduoda pažymas apie darbuotojų darbo užmokestį; 

           7.16. užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą; 

           7.17. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, 

nurodymus, susijusius su apskaitos organizavimu ir tvarkymu; 

           7.18. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su apskaitos 

organizavimu ir tvarkymu. 

     

III. TEISĖS IR PAREIGOS 
        

          8. Skyrius turi teisę: 

          8.1. buhalterinę apskaitą  tvarkyti pagal patvirtintą apskaitos politiką; 

          8.2. be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymo gauti iš visų padalinių 

vadovų ir darbuotojų  raštiškus ir žodinius paaiškinimus,  su funkcijų  vykdymu susijusius duomenis;  

          8.3.  nevykdyti užduoties, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės 

aktams ir apie tai pranešti Administracijos direktoriui;        

          8.4. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;      

          8.5. nustatyta tvarka naudotis Savivaldybės transportu. 

          9. Skyriaus specialistai privalo: 

          9.1. gerbti žmogaus teises, laikytis valstybės tarnautojo veiklos etikos principų ir taisyklių; 

          9.2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis; 

          9.3. tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją; 

          9.4. laikytis Administracijos vidaus tvarkos taisyklių; 

          9.5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais; 

          9.6. Skyriaus darbuotojai atsako už tai, kad jų parengti bei pasirašyti dokumentai būtų  teisingai 

įforminti ir neprieštarautų įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams; 

          9.7. už šiuose Nuostatuose nurodytų funkcijų netinkamą vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 10. Skyriui  vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priima į 

pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius. Kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir 

darbuotojus priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Jei  

Skyriaus vedėjas dėl tam tikrų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijas atlieka  Skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. 

         11. Skyriaus vedėjas: 

         11.1.  atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą; 

         11.2. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją  teikia pasiūlymus 

Savivaldybės administracijos direktoriui;  

         11.3. palaiko profesinius ryšius buhalterinės apskaitos klausimais su kitų rajonų savivaldybėmis; 

         11.4. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Savivaldybės 



administracijos direktoriui tvirtinti; 

         11.5. prižiūri Skyriaus  darbuotojų atliekamą finansų kontrolę ir vertina jos kokybę, norminių 

teisės aktų nustatyta tvarka  vertina  Skyriaus darbuotojų   veiklą.  

          12. Skyriaus darbuotojai  yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo 

funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą. 

          13. Skyriaus vedėjo ir  darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, 

pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas bei  

kiti teisės aktai,  taip pat  pareigybių aprašymai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         14. Skyriaus vedėją atleidžiant iš pareigų, Administracijos direktoriaus įsakyme nurodytu 

terminu  sudaroma finansinė atskaitomybė, reikalai perduodami naujai paskirtam  ar kitam įgaliotam 

asmeniui, dalyvaujant sudarytai perdavimo ir priėmimo komisijai. 

         15.  Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus,  reikalai  perduodami Skyriaus vadovui. Surašomas 

perdavimo ir priėmimo aktas.  

         16. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Plungės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

         17. Skyrių likvidavus, dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai, reorganizavus, - 

struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas, pagal dokumentų perėmimo aktą. 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


