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VYRESNIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Kategorija – 13.
II. PASKIRTIS

4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresniojo patarėjo pareigybės paskirtis vykdyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, atliekant savivaldybės
administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių
finansinius ir veiklos auditus, bei veiklos plane nenumatytus kitus auditus ir patikrinimus.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –
savivaldybės kontrolieriaus sprendimu atlieka savivaldybės administracijos, savivaldybės
administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane
nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip keturių metų profesinė patirtį ekonomikos, finansų, audito ar
kontrolės srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių
reguliavimą, savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą,
savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir atskaitomybę,
mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;
6.4. išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, teisės
aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, žinoti kokia informacija yra asmens duomenys,
tarnybos, komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu: naudotis elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, MS
Word, MS Excel;
6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir nustatytu terminu vykdo savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus
bei nustatytas užduotis;
7.2. atlieka auditą, patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir
viešosiose įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaujantis Valstybinio audito
reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais,
įsakymais;
7.3. nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą ir jo
rezultatus savivaldybės kontrolieriui;
7.4. atlieka vidinę detaliąją audito peržiūrą, tvarko audito bylas;
7.5. nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus,
ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir sprendimo projektus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei
organizuoja audito dokumentų svarstymą;
7.6. kontroliuoja audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kitų siūlymų ir pagal ataskaitas
priimtų sprendimų įgyvendinimą per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą;
7.7. teikia siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir
veiklos ataskaitos sudarymo, rengia savivaldybės kontrolieriaus priimamų sprendimų pagal audito
ataskaitas projektus;
7.8. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus
Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei
savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
7.9. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių
teisės pažeidimų protokolus ir per savivaldybės kontrolierių juos teikia nagrinėti įstatymų nustatyta
tvarka savivaldybės Administracinei komisijai;
7.10. bendradarbiauja su Centralizuotu savivaldybės vidaus audito skyriumi;
7.11. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus,
susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės
kontrolieriui;
7.12. vykdo kitus, kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos
uždaviniai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnysis patarėjas tiesiogiai pavaldus
Savivaldybės kontrolieriui.
SUSIPAŽINAU:
__________________
Parašas
_____________________
Vardas ir pavardė
_______________
data

_______________

