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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolierius yra įstaigos vadovas. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

2. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose savivaldybės 

kontrolieriui nustatytoms audito, kontrolės funkcijoms atlikti bei Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos (toliau – Tarnybos) vadovo funkcijoms įgyvendinti. 

 

III SKYRIUS 

 VEIKLOS SRITYS 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritys: 

3.1. bendrosios veiklos sritys – viešasis ir vidaus administravimas; 

3.2. specialiosios veiklos sritys – finansinis ir veiklos auditas, Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo kontrolė; Savivaldybės tarybai 

sprendimams priimti reikalingų išvadų teikimas. 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

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

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, 

ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, 

vidaus kontrolę, vidaus ir išorės auditą, viešąjį ir vidaus administravimą, viešųjų ir privačių interesų 

derinimą valstybinėje tarnyboje, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, 

naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų 

veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;  

 4.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis 

informacinėmis technologijomis; 

4.5. būti nepriekaištingos reputacijos. 

 

 



V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas: 

5.1. organizuoja Tarnybos darbą, atsako už Tarnybos vidaus administravimą; 

5.2. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą; 

5.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

pritarimą, jį įstatymų nustatyta tvarka patvirtina ir pateikia numatytoms institucijoms. Organizuoja 

plano vykdymą ir yra už tai atsakingas; 

5.4. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį, veiklos 

auditą, ar kontrolės funkcijas; 

5.5. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai, audituotų subjektų vadovams 

išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir 

nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitas ir išvadas skelbia Savivaldybės interneto 

svetainėje; 

5.6. audito ar kontrolės metu nustačius nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos 

institucijoms; 

5.7. kiekvienais metais, įstatymų nustatytais terminais ir tvarka, teikia Savivaldybės tarybai 

išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir 

turto naudojimo; 

5.8. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas, numatytas 

įstatymuose; 

5.9. teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos veiklos ataskaitą ir ją arba jos santrauką paskelbia 

vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės 

informavimo priemones;   

5.10. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus 

kompetencijos ribose; 

5.11. įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas bei kitus su įstaigos 

funkcijomis susijusius uždavinius tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai. 

 

VI SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybai. 

 

_______________________ 

 

 


