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CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDöJO PAREIGYBöS
APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus ved÷jas yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus ved÷jo pareigyb÷ reikalinga organizuoti skyriaus
veiklą, pad÷ti didinti Pakruojo rajono savivaldyb÷s (toliau – savivaldyb÷) tarybos įsteigtų viešųjų
juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldyb÷s turtą ir disponuoja juo (toliau – viešieji
juridiniai asmenys), veiklos efektyvumą, konsultuoti vidaus kontrol÷s klausimais.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Skyriaus ved÷jo bendroji veiklos sritis – vidaus audito organizavimas ir vykdymas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI
4. Valstyb÷s tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teis÷s,
ekonomikos, vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą.
4.2. Tur÷ti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teis÷s
aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę bei vidaus auditą, viešąjį administravimą, vietos
savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstyb÷s tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą,
strateginį planavimą, disponavimą turtu, jo valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir
atskaitomybę, programų vertinimą, teis÷s aktų ir kitų dokumentų rengimą bei įsigaliojimą.
4.4. Geb÷ti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
4.5. Mok÷ti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti
Dokumentų rengimo taisykles, mok÷ti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Užtikrina efektyvų skyriaus darbą:
5.1.1. įvertina vidaus audito poreikį ir apskaičiuoja skyriaus personalo poreikį;
5.1.2. savarankiškai organizuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą;

5.1.3. rengia ir teikia savivaldyb÷s administracijos direktoriui tvirtinti vidaus audito
metodiką, skyriaus nuostatus, skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus;
5.1.4. sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su
savivaldyb÷s administracijos direktoriumi;
5.1.5. atstovauja savivaldyb÷s administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmon÷se ir
organizacijose vidaus audito klausimais;
5.1.6. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą, įvertina jų darbo
dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę;
5.1.7. atlieka savivaldyb÷s administracijos, savivaldybei pavaldžių bei jos valdymo sričiai
priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
5.1.8. užtikrina vidaus audito pažangos steb÷jimą;
5.1.9. vertina skyriaus valstyb÷s tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.1.10. sudaro sąlygas skyriaus tarnautojams tobulinti profesinius įgūdžius;
5.1.11. perduoda audituojamų subjektų vidaus audito dokumentus teis÷saugos institucijoms
pagal kompetenciją, jei vidaus audito metu nustatyta pažeidimų, kuriuos nagrin÷s atitinkamos
teis÷saugos institucijos.
5.2. Pataria savivaldyb÷s administracijos direktoriui, savivaldyb÷s administracijos padalinių,
savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus
kontrol÷s klausimais.
5.3. Dalyvauja savivaldyb÷s administracijos organizuojamuose pasitarimuose bei komisijų
pos÷džiuose steb÷tojo teis÷mis siekiant identifikuoti rizikas bei jas valdyti.
5.4. Įstatymų nustatyta tvarka rengia skyriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia jas
Lietuvos Respublikos valstybin÷ms institucijoms, savivaldyb÷s administracijos direktoriui, taip pat
savivaldyb÷s tarybai jos prašymu.
5.5. Koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais,
palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis savivaldyb÷s institucijomis ir
įstaigomis siekiant išvengti darbų dubliavimo.
5.6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis
administracijos direktoriui.
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