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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius (toliau – Skyrius) 

yra Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinys, išlaikomas iš 

Savivaldybės biudžeto. 

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, 

Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Strateginio valdymo, Biudžeto sandaros, Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės, Korupcijos prevencijos ir kitais įstatymais, Valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, 

Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, 

Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos 

direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

3. Skyriaus uždaviniai yra: 

3.1. tvarkyti Savivaldybės iždo apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę; 

3.2. administruoti Savivaldybės biudžeto lėšas, organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą, 

tvarkyti biudžeto apskaitą ir atskaitomybę, rengti ataskaitas;  

3.3. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės strateginių dokumentų rengimą; 

3.4. administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį; 

3.5. rengti Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinį. 

4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. veda Savivaldybės iždo apskaitą, rengia finansinę atskaitomybę; 
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4.2. pagal visų Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pateiktą 

informaciją parengia ir pateikia konsoliduotų ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai VSAKIS sistemoje; 

4.3. koordinuoja ir susistemina Savivaldybės veiklos plano programų koordinatorių 

pateiktus programų projektus, parengia bendrą Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą; 

4.4. dalyvauja rengiant / vykdant strateginio plėtros ir veiklos plano atnaujinimą ir stebėseną; 

4.5. analizuoja ir sistemina Savivaldybės strateginiame plėtros ir veiklos planuose numatytų 

rodiklių rezultatų įvykdymą; 

4.6. rengia Savivaldybės biudžeto projektą, vykdo jo stebėseną ir, esant poreikiui, rengia 

tikslinimo projektus;  

4.7. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitas; 

4.8. vykdo Savivaldybės ir asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą, 

stebėseną ir analizę; 

4.9. vykdo Savivaldybei suteiktų paskolų apskaitą, stebėseną ir analizę; 

4.10. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimą, stebėseną, kontrolę ir 

mokėtojų duomenų bazės atnaujinimą; 

4.11. vykdo asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų teisingo, efektyvaus sudarymo, 

panaudojimo kontrolę ir finansavimą; 

4.12. vykdo Administracijos direktoriaus rezervo administravimą; 

4.13. rengia biudžetinių lėšų naudojimo sutartis; 

4.14. dalyvauja rengiant Savivaldybės vidaus kontrolės politiką; 

4.15. konsultuoja, bendradarbiauja, teikia informaciją, siūlymus, išvadas Savivaldybės 

vadovams ir specialistams, Tarybos nariams, kontroliuojančioms institucijoms, asignavimų 

valdytojams, fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais; 

4.16. rengia ir / ar derina Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus 

įsakymų, sutarčių projektus, teisės aktus, susijusius su biudžeto vykdymo, strateginio valdymo ir 

kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 

4.17. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui 

siūlymus dėl Skyriaus žmogiškųjų išteklių poreikio; 

4.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais. 
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III SKYRIUS 

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS TEISĖS 

 

5. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi 

teisę: 

5.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti ir gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, 

Savivaldybei pavaldžių asignavimų valdytojų informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus 

uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

5.2. reikalauti iš Administracijos padalinių, asignavimų valdytojų, Savivaldybei pavaldžių 

įstaigų paaiškinti ir / ar pašalinti aplinkybes ir sąlygas, trukdančias tinkamai įgyvendinti Skyriaus 

uždavinius; 

5.3. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais dėl Savivaldybės strateginės ir 

finansinės veiklos gerinimo; 

5.4. vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais, savo profesinėmis 

žiniomis ir patirtimi, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus; 

5.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir darbo organizavimo gerinimo; 

5.6. pasitelkti reikalingų specialistų ar išorinių konsultantų pagalbą, siekiant efektyviai 

vykdyti Skyriaus funkcijas; 

5.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

 

IV SKYRIUS 

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Skyrių steigia ir jo struktūrą nustato, reorganizuoja arba likviduoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės taryba. 

7. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių ir atlyginimų koeficientus nustato Administracijos 

direktorius. 

8. Skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis, kuriuos į darbą priima ir atleidžia Administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į darbą teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš 

pareigų Administracijos direktorius. 

10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir 

atskaitingi Administracijos direktoriui, jų pareigybėms keliami reikalavimai, funkcijos nustatomi 

pareigybių aprašymuose. 
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11. Kai Skyriaus vedėjo nėra ligos, atostogų, komandiruotės ir pan. metu, jo funkcijas vykdo 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

__________________________ 


