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PAGEGIV SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybes lygmuo - (IX lygmuo).
2. Pareigybes pavadinimas - vyriausiasis specialistas.
3. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybes kontrolieriui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

4, Apdoroja su audito veiklq vykdymu susijusi4 informacijq, prireikus koordinuoja su audito veiklq
vykdymu susij usios informacij os apdorojimq.
5. Savivaldybes kontrolieriaus pavedimu audito grupeje arba savaranki5kai atlieka audituojamq
subjekq planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.
6. Rengia planq, ataskaitq, i5vadq projektus.
7. Kontroliuoja audito metu pateikq rekomendacijq igyvendinimo stebesen4 ir vykdym4
audituoj amuose subj ektuose.

8. Savivaldybes kontrolieriaus pavedimu pagal kompetencijq nagrineja i5 gyventojll

gaunamus

pra5lrrnus, prane5imus, skundus.
9. Bendradarbiauja su savivaldybes administracijos centralizuota vidaus audito tamyba.
10. Vykdo kontroles

ir audito tarnybos dokumentq tvarkymo funkcij4.

11. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 straipsnyje savivaldybes kontroles
audito tarnybos darbuotojams nustatytas funkcijas.

ir

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobldZio su tarnybos veikla susijusius savivaldybes kontrolieriaus
pavedimus.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. I5silavinimo

ir darbo patirties reikalavimai:
- auk5tasis universitetinis i5silavinimas (ne Zemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiaverte auk5tojo mokslo kvalifikacija; arba aukitasis universitetinis i5silavinimas
(ne Zemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte auk5tojo mokslo kvalifikacija
su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijq kryptimis, susijusiomis su pareigybes apra5yme
13.1. i5silavinimas

nustatytomis funkcij omis ;

i3.2, darbo patirtis veiklos srityje - finansq, ekonomikos, teis6s, audito arba kontrol6s srityse;
13.3. darbo patirties trukme - ne maZiau kaip I metai.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
14. Bendrosios

kompetencijos ir jq pakankami lygiai:

3

14.1. vertes visuomenei kflrimas

14.2. organizuotumas

-

-

3;

3;

14.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;
14.4. analize ir pagrindimas - 4;
14.5. komunikacija - 4.
15. Specifines kompetencijos ir jq pakankami lygiai:
15.1. kontroles ir prieZilros proceso valdymas - 3.
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