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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO     

SKYRIAUS  NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

       

        1. Finansų ir biudžeto skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys (toliau skyrius), 

vykdantis jam pavestas funkcijas. 

        2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais aktais, Plungės rajono savivaldybės tarybos 

priimtais sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės 

administracijos nuostatais ir šiais nuostatais. 

       3. Darbų paskirstymą skyriuje nustato darbuotojų pareigybių  aprašymai. 

       4. Skyrius turi savo antspaudą ir sąskaitas banke. 

       5. Visi skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami įstatymų nustatyta tvarka, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

      6. Skyriaus nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami administracijos direktoriaus įsakymu. 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

          

       7.Uždaviniai:  

       7.1. organizuoti savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą ir biudžeto lėšų; 

       7.2. apskaičiuoti ir apskaityti žemės nuomos mokestį. 

       8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

       8.1. rengia, nagrinėja ir analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, 

organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą;   

       8.2.rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus biudžeto tvirtinimo, jo tikslinimo bei 

kitais finansiniais klausimais. 

       8.3.nustatyta tvarka ir terminais sudaro finansinę atskaitomybę ir pateikia Finansų ministerijai 

(raštu ir elektroniniu paštu). 

       8.4. Teikia metodinę pagalbą įstaigoms, seniūnijoms ir kitiems subjektams sudarant programų 

sąmatų projektus, juos nagrinėja. 

       8.5. Praneša asignavimų valdytojams Tarybos patvirtintas asignavimų sumas. 

       8.6. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai teisingai sudarytų programų  sąmatas. 

       8.7. Jų pagrindu pagal Finansų ministro patvirtintas formas ir pajamų, išlaidų klasifikaciją  

sudaro savivaldybės biudžetą ir jį teikia Finansų ministerijai. 

       8.8. Informuoja asignavimų valdytojus apie  patvirtintų asignavimų  patikslinimus. 

       8.9. Vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, programų sąmatomis, sudaro metų 

ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų 

sąrašą). 

       8.10. Analizuoja programų sąmatų vykdymą. 

       8.11. Finansuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų sąskaitas jų 

programoms vykdyti, neviršijant ketvirčiui skirtų  asignavimų. 

       8.12. Konsultuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų buhalterius 

apskaitos vedimo klausimais. 

       8.13. Tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą. 
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       8.14. Nustato biudžeto papildomai gautas pajamas, biudžetinių lėšų laisvus likučius, pajamas, 

viršijančias išlaidas, ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo. 

       8.15. Savivaldybės tarybai teikia suvestines, pažymas bei kitą informaciją apie biudžeto 

vykdymą. 

       8.16. Organizuoja savivaldybės paskolų ėmimą. 

       8.17. Teikia tvirtinti administracijos direktoriui biudžetinių įstaigų etatų skaičių.               

       8.18. Teikia pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų. 

       8.19. Renka informaciją apie Tarybos įsteigtų įstaigų, įmonių, bendrovių metų finansinius 

rezultatus ir juos teikia Savivaldybės tarybai. 

      8.20. Įgyvendina Savivaldybei priskirto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius 

vidaus vandenų telkinius politiką. 

      8.21. Rengia Tarybai pasiūlymus dėl žemės nuomos mokesčių tarifų, mokėjimo terminų ir 

lengvatų. 

      8.22. Teikia paaiškinimus mokesčių mokėtojams apie žemės nuomos mokesčių mokėjimo 

tvarką. 

      8.23. Kontroliuoja, kaip mokamas žemės nuomos mokestis. 

      8.24. Analizuoja žemės nuomos mokesčio surinkimo plano vykdymą,teikia išvadas. 

      8.25. Teikia Tarybai tvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius  

      8.25. Rengia atsakymus su skyriaus funkcijomis susijusiais paklausimais, prašymais, raštais. 

      8.26. Tvarko skyriaus archyvinę medžiagą. 

      8.27. Vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis. 

      8.28. Teikia informaciją savivaldybės interneto svetainėje. 

      8.29. Dalyvauti projektinėje veikloje. 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS  

 

     9. Atstovauti savivaldybei valstybinėse, visuomeninėse organizacijose, kitose įmonėse, įstaigose, 

kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti kausimai. 

     10. Gauti nustatytais terminais iš biudžeto asignavimų valdytojų teisingai užpildytą finansinę 

atskaitomybę. 

     11. Reikalauti iš biudžeto asignavimo valdytojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo 

efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei 

kontrolei stiprinti. 

     12. Teikti merui, administracijos direktoriui spręsti klausimus, kurie priskirti skyriaus 

kompetencijai, taip pat ruošti sprendimų , potvarkių, įsakymų ir kitų raštų projektus. 

     13. Kelti darbuotojų kvalifikaciją savivaldybės ar valstybės lėšomis. 

     14. Dalyvauti Tarybos posėdžiuose, administracijos pasitarimuose. 

     15. Gauti iš valstybės valdymo institucijų, įmonių, organizacijų informaciją, reikalingą skyriaus 

funkcijoms vykdyti. 

     16. Vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus, mero pavedimus ir 

užduotis. 

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

 

      17. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis patvirtintais pareigybių aprašymais . 

      18. Nesant darbuotojo dėl ligos, kasmetinių atostogų, ar dėl kitų priežasčių, skyriaus vedėjo 

pavedimu nesančio darbuotojo darbą atlieka kitas darbuotojas. 

       19. Skyrius atsako už biudžeto įvykdymo ataskaitos ir kitų nustatytų formų pateikimą                

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai nustatytais terminais. 

       20. Skyriaus darbuotojai atsako už tai, kad jų parengti bei pasirašyti dokumentai yra  teisingai 

įforminti ir neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. 
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       21. Už pavėluotą ar netinkamą dokumentų parengimą atsako tie darbuotojai, kurie juos rengė 

bei pasirašė. 

       22. Finansų ir biudžeto skyriaus tarnybinė veikla vertinama Valstybės tarnybos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

       23. Už šiuose nuostatuose nurodytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, skyriaus 

darbuotojai atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________________ 


