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VISAGINO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS PATARĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patarėjas yra karjeros valstybės 

tarnautojas. 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

2. Pareigybė skirta teisės aktuose numatytiems savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

veiklos tikslams: prižiūrėti kaip valdomas savivaldybės turtas, vykdomas biudžetas, naudojami 

ištekliai, įgyvendinti atliekant auditus, teikiant ataskaitas, išvadas, rekomendacijas bei pasiūlymus 

auditų kokybės ir veiklos tobulinimui.  

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS  

 

3. Bendroji veiklos sritis – Tarnybos vidaus audito sistemos veikimo užtikrinimas. Specialioji 

veiklos sritis – išorės finansiniai ir veiklos auditai savivaldybės administracijoje, savivaldybės 

administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų finansinio darbo 

patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ar atliekant auditus šiuose 

subjektuose; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti technologiškai išmaniu; išmanyti Lietuvos 

Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį 

administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės turto ir piniginių išteklių valdymą, naudojimą ir 

disponavimą jais, savivaldybės skolinimosi tvarką, savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą, 

audituojamų subjektų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę; profesinės etikos reikalavimus, Valstybinio 

audito reikalavimus, finansinio (teisėtumo) bei veiklos audito atlikimo metodikas, INTOSAI ir 

tarptautinius audito standartus, audito teoriją, audito atlikimo tvarką; gebėti savarankiškai planuoti 

savo darbą, dirbti nuotoliniu būdu, taikyti teisės aktus, rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, audito įrodymų pagrindu rengti audito ataskaitas ir išvadas.  

 
V SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: planuoja ir atlieka 

finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus; rengia audito ataskaitų, išvadų ir kitų audito dokumentų ar 

jų dalių projektus, prireikus vykdo savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, vykdo ir kitus su įstaigos 

funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai. 

 



VI SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Visagino savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos vadovui – savivaldybės kontrolieriui. 

 

Susipažinau  

 

(Parašas)  

 

(Vardas ir pavardė)  

 

(Data) 

 

______________ 

 


