
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus valstybės tarnautojų 2020 m. 

užduotys: 

 

Dalės Petrėnienės: 

1. Siekiant užtikrinti įgyvendinamų investicinių projektų savalaikį finansavimą parengti 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl ilgalaikės paskolos ėmimo  ir pateikti Kontrolės 

ir audito tarnybai informaciją dėl išvados pateikimo. 

2. Užtikrinant, kad Savivaldybė gautų lėšas valstybinėms (deleguotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti, parengti informaciją Lietuvos Respublikos ministerijoms apie lėšų poreikį 

2021 metams valstybinėms ( valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. 

3. Parengti 2019 metų Savivaldybės biudžeto įvykdymo ir Savivaldybės konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinius ir pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai.  

4. Parengti 2020 metų Savivaldybės biudžeto projektą ir pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai. 

Sonatos Stačkūnienės: 

1. Užtikrinti laiku ir teisingą biudžetinių įstaigų programų sąmatų pateikimą sudarant biudžeto 

pajamų ir asignavimų paskirstymą ketvirčiais. 

2. Administruoti biudžeto apskaitos programą „Biudžetas“ sudarant 2019 m. metinį ir 2020 m. 

ketvirtinius biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų rinkinius. 

3. Siekiant užtikrinti teisingą biudžeto asignavimų sudarymą ir vykdymą rengiant savivaldybės 

tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų ir Savivaldybės 

strateginio veiklos plano keitimo, išnagrinėti asignavimų valdytojų pateiktus prašymus. 

4. Rengti Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikti tvirtinti dėl biudžeto 

asignavimų pakeitimo. 

Inos Kairienės: 

1. Užtikrinti tinkamą Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų metinių 

finansinių ataskaitų  konsolidavimo procedūrų atlikimo kokybės ir terminų laikymosi 

stebėseną ir priežiūrą informacinėje sistemoje VSAKIS, imtis reikiamų veiksmų nustačius 

terminų praleidimo riziką. 

2. Užtikrinti savalaikį ir teisingą atskaitingų įstaigų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų 

pateikimą. 

3. Užtikrinti tinkamą  Skyriaus dokumentų tvarkymą ir sutvarkytų bylų perdavimą saugojimui į 

archyvą. 

4. Užtikrinti Finansų ministro nustatytos konsolidavimui atlikti svarbios informacijos pateikimą  

Finansų ministerijai.   

Irenos Kalvėnienės: 

1. Parengti 2019 metų ir 2020 m. ketvirtinius biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų 

rinkinius ir nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 

2. Rengti 2019 metų Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ir ilgalaikių 

paskolų panaudojimo metines ir 2020 metų ketvirtines ataskaitas ir nustatyta tvarka pateikti 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 



3. Rengti 2019 metų Savivaldybės iždo metinį ir 2020 metų tarpinius finansinių ataskaitų 

rinkinius pagal VSAFAS reikalavimus. Parengti ministerijoms Pažymas dėl finansavimo 

sumų už 2019 metus ir 2020 m. ketvirtines. 
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