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CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBöS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis
specialistas) yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Pareigyb÷ reikalinga užtikrinti Pakruojo rajono savivaldyb÷s (toliau – savivaldyb÷)
administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) uždavinių ir funkcijų
įgyvendinimą, atliekant savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių,
savivaldyb÷s
administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus
auditą ir vykdant poauditinę veiklą, uždavinius ir funkcijas.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.
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 1 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teis÷s, audito,
kontrol÷s arba viešojo administravimo srityse.
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. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.
4.5. Mok÷ti dirbti šiomis kompiuterin÷mis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, Internet Explorer.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Atlieka vidaus auditą pagal skyriaus ved÷jo patvirtintą metinį veiklos planą, kurio metu
tikrina ir vertina savivaldyb÷s administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai
priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

5.1.1. vidaus kontrol÷s sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrol÷s
procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacin÷s struktūros optimalumą,
funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo
efektyvumą;
5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teis÷s aktams;
5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams,
savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų l÷šų bei savivaldyb÷s
turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.4. asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos
informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
5.1.5. l÷šų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir
panaudojimą;
5.1.6. turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal norminius teis÷s aktus ir sutartis
ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.
5.2. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
5.3. Vykdo rizikos nustatymo ir jos vertinimo procedūras savivaldyb÷s administracijoje,
savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse
bei teikia skyriaus ved÷jui pasiūlymus d÷l vidaus kontrol÷s procedūrų tobulinimo.
5.4. Rengia vidaus auditui atlikti reikalingus klausimynus ir testus bei derina juos su
skyriaus ved÷ju.
5.5. Informuoja skyriaus ved÷ją apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus.
5.6. Atlieka vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
5.7. Tvarko skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos teis÷s ir civilin÷s metrikacijos skyriui d÷l skyriaus bylų
dokumentacijos plano papildymo ir nustatyta tvarka pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas
pagal bylų dokumentacijos planą.
5.8. Dalyvauja rengiant skyriaus strateginių bei metinių veiklos planų projektus.
5.9. Steb÷tojo teis÷mis dalyvauja savivaldyb÷s institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių
veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
5.10. Konsultuoja audituojamųjų subjektų vadovus vidaus kontrol÷s klausimais siekiant
pad÷ti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą.
5.12. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius
skyriaus ved÷jo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos
įstatymams bei kitiems teis÷s aktams.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus ved÷jui.
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