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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS   
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Biudžeto ir 
finansų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato Skyriaus veiklos uždavinius, funkcijas, teises 
ir atsakomybę bei darbo organizavimą. 

2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia, reorganizuoja ir 
likviduoja Šilutės rajono savivaldybės taryba.  

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR ) Konstitucija, 
LR vietos savivaldos, LR valstybės tarnybos, LR viešojo administravimo bei kitais įstatymais, LR 
Vyriausybės nutarimais, kitais centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtais teisės 
aktais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimais, mero 
potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 

4. Skyrius turi antspaudą ir blanką su įrašu „Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
Biudžeto ir finansų skyrius“. 

 
II SKYRIUS  

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

5. Skyriaus uždaviniai: 
5.1. dalyvauti Savivaldybės strateginio planavimo procese; 
5.2. tvarkyti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei skolintų lėšų apskaitą; 
5.3. organizuoti Savivaldybės biudžeto projekto sudarymą bei patvirtinto biudžeto 

vykdymą; 
5.4. apskaityti ir kontroliuoti Savivaldybės biudžeto piniginius išteklius ir Savivaldybės 

skolą nustatytų skolinimosi limitų ribose; 
5.5. vykdyti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas 

biudžeto išlaidų sąmatas; 
5.6. užtikrinti, kad nustatyta tvarka ir laiku atskaitomybė biudžeto planavimo ir vykdymo 

klausimais būtų pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 
5.7. rengti konsoliduotas biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas pagal VSAFAS ir teikti 

jas Finansų ministerijai nustatyta tvarka ir terminais; 
5.8. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku; 
5.9. užtikrinti Savivaldybės patvirtintų asignavimų naudojimą pagal paskirtį; 
5.10. įgyvendinti kitus buhalterinės apskaitos ir finansų  srities uždavinius. 
6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas: 
6.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu bei Savivaldybės 

tarybos patvirtinta tvarka rengia savivaldybės biudžeto projektą, teikia jį Tarybos komitetams 
svarstyti ir Tarybai tvirtinti; 

6.2. vykdo savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas 
biudžeto išlaidų sąmatas ir įstaigų pateiktas paraiškas; 

6.3. Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir periodiškumu priima, analizuoja ir sudaro 
Savivaldybės biudžeto ir finansinių ketvirčio ir metinius ataskaitų rinkinius ir nustatytu laiku 
pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Savivaldybės tarybai; 

6.4. sudaro ir teikia statistines ir kitas ataskaitas institucijoms pagal Skyriaus kompetenciją; 



6.5. priima ir tikrina asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas, išlaidų sąmatų 
įvykdymo ataskaitas bei kitas Finansų ministerijos patvirtintas atskaitomybės formas, kontroliuoja 
biudžeto lėšų naudojimą ir biudžeto vykdymą; 

6.6. rengia tarpinių ir metinių rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius; 
6.7. rengia Savivaldybės aukštesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, 

pateikia jį Finansų ministerijai ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai; 
6.8. atlieka biudžeto pajamų ir išlaidų planų vykdymo, biudžetinėms įstaigoms skirtų 

asignavimų naudojimo bei kreditorinio įsiskolinimo analizę; 
6.9. nagrinėja klausimus dėl netekusių paskirties biudžeto asignavimų perskirstymo, 

asignavimų valdytojų prašymus dėl lėšų perkėlimo iš ketvirčio į ketvirtį,  dėl  išlaidų perskirstymo 
pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, nagrinėja prašymus dėl papildomo lėšų poreikio; 

6.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų  
projektus dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos, paskolų ėmimo, papildomų bei planą 
viršijančių pajamų ir išlaidų ar kitų lėšų paskirstymo; 

6.11. rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus; 
6.12. pagal nustatytą kompetenciją ruošia  atsakymus  į Savivaldybės tarybos narių 

paklausimus; 
6.13. metodiškai vadovauja biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymui, išlaidų 

sąmatų sudarymui; 
6.14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams ir biudžetinėms 

įstaigoms, išlaikomoms iš savivaldybės biudžeto, biudžeto sudarymo ir vykdymo, buhalterinės 
apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais; 

6.15. užtikrina dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą; 
6.16. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę; 
6.17. rengia sprendimų projektus dėl tvarkų, aprašų tvirtinimo biudžeto lėšų panaudojimo 

klausimais;  
6.18. rengia sprendimų projektus dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo; 
6.19. rengia sprendimų projektus dėl lėšų skolinimosi; 
6.20. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus mokesčių lengvatų 

teikimo klausimais, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, rengia sprendimų projektus dėl 
mokesčių lengvatų suteikimo ir sumokėjimo terminų nustatymo;  

6.21. planuoja Savivaldybės paskolų poreikį, tvarko paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos 
limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų 
panaudojimą ir skolos būklę;  

6.22. tvarko Administracijos direktoriaus rezervo sąmatos vykdymo apskaitą;  
6.23. įgyvendina Savivaldybės Strateginiame veiklos plane skyriaus kompetencijai 

priskirtas programas ir užtikrinti tinkamą lėšų naudojimą, pagal galiojančius teisės aktus;  
6.24. dalyvauja laikinųjų ir nuolatinių komisijų, darbo grupių darbe pagal Skyriaus 

kompetenciją; 
6.25. atstovauja Savivaldybei Skyriaus  kompetencijos klausimais; 
6.26. vykdo kitas Savivaldybės institucijų priskirtas funkcijas. 

 
III SKYRIUS 

 SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 
7.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės įmonių, 

įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, valstybinių institucijų duomenis ir kitą 
informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti; 

7.2. apriboti, prireikus sustabdyti įstaigų ir organizacijų patvirtintų programų finansavimą 
rajono savivaldybės biudžeto ir skolintomis lėšomis, jeigu paaiškėja, kad jos netinkamai arba ne 



pagal paskirtį panaudoja lėšas, taip pat tuo atveju, kad jos laiku nepateikia anksčiau skirtų lėšų 
naudojimo ataskaitų, tinkamai netvarko buhalterinės apskaitos; 

7.3. pareikalauti iš Administracijos struktūrinių padalinių vadovų, o prireikus informuoti 
Administracijos direktorių, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, turto 
saugumui užtikrinti bei finansų kontrolei stiprinti; 

7.4. teikti Savivaldybės tarybai, merui bei sudarytoms komisijoms pasiūlymus biudžeto 
sudarymo ir vykdymo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 

7.5. inicijuoti Savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, 
rengimą;  

7.6. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose visais Savivaldybės veiklos klausimais; 
7.7. pagal įgaliojimus atstovauti Savivaldybės interesams kitose institucijose;  
7.8.  naudotis kitomis LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis  teisėmis. 
8. Skyriaus darbuotojai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų 

pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą. 
9. Skyriaus darbuotojai užtikrina darbo saugos norminių reikalavimų vykdymą skyriuje, 

Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.  
10. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo 

organizavimą.  
11. Už šių Nuostatų nesilaikymą ir netinkamų pareigų atlikimą skyriaus darbuotojai atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

IV SKYRIUS 
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
12. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį priima į darbą ir atleidžia 

Administracijos direktorius LR valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
13. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybių 

aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – pareiginiai nuostatai. 
14. Vedėjas yra tiesiogiai atskaitingas Administracijos direktoriui. Nesant skyriaus 

vedėjo ar jam laikinai negalint eiti pareigų, jo funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas. 

15. Skyriaus vedėjas: 
15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 
15.2. nustatyta tvarka rengia jam pavaldžių darbuotojų ir jo Skyriuje steigiamų pareigybių 

aprašymų projektus. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Skyriaus funkcijų vykdymą, 
peržiūri ir atnaujina savo vadovaujamo Skyriaus veiklos nuostatus ir pavaldžių darbuotojų 
pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus; 

15.3. atsako už racionalų Skyriaus darbo organizavimą, užtikrina, kad Skyriui priskirtos 
funkcijų būtų atliktos laiku ir kokybiškai; 

15.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovybei dėl skyriaus struktūros ir pareigybių 
sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų perkėlimo į kitas 
pareigas, jų skatinimo; 

15.5. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo 
Skyriaus darbuotojams ar jų paskatinimo; 

15.6. pagal savo kompetenciją priima sprendimus; 
15.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Administracijos pavedimus; 
15.8. atsiskaito Administracijos direktoriui už skyriaus veiklą. 
16. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų atliekamos funkcijos apibrėžtos pareigybių 

aprašymuose, o atsakomybė reglamentuota Savivaldybės administracijos veiklos nuostatuose, 
vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir kituose teisės aktuose. 

17. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs Skyriaus vedėjui, o atskaitingi 
Savivaldybės administracijos direktoriui. 



18. Skyriaus darbuotojai savo veiklą derina su vedėju (išvykos, seminarai, paskaitos, 
informacijos teikimas ir kt.), gauna jo nurodymus. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
19. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos 

sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  
20. Skyrių likviduojant, jo dokumentai perduodami Savivaldybės administracijos 

archyvui, o reorganizuojant – dokumentai ir reikalai (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus 
spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.) perduodami Savivaldybės administracijos padaliniui, kuris 
perima Skyriaus funkcijas. 

21. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą 
naujam skyriaus vedėjui ar kitam Direktoriaus įgaliotam asmeniui jo įsakyme nurodyta tvarka.  

22. Paskutinę atleidžiamo skyriaus darbuotojo darbo dieną jis privalo grąžinti 
Administracijai darbo laikui jam suteiktus įgaliojimus, darbo priemones, kitą inventorių, 
atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą.  

23. Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja Skyriaus 
vedėjas. 

24. Šie nuostatai ir jo pakeitimai tvirtinami Direktoriaus įsakymu įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka 

____________________________________ 
 

  
 


