PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-163
(su pakeitimu, padarytu
2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-150)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Joniškio rajono savivaldybės kontrolierius (toliau – savivaldybės kontrolierius) yra
valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.
II. TIKSLAS
4. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga vadovauti Joniškio rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai (toliau – tarnyba) ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) turtas ir
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
5. Savivaldybės kontrolierius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų,
ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, biudžeto sandarą,
biudžeto kontrolę, viešąjį administravimą, savivaldybių biudžeto vykdymą, kitų savivaldybės lėšų
sudarymą ir naudojimą, taip pat tikslinių ir specialiųjų programų vykdymą, valstybės ir
savivaldybių turto valdymą, disponavimą ir naudojimą, darbo organizavimą ir darbo santykius,
savivaldybės biudžeto, kitų lėšų, fondų apskaitą, biudžetinių įmonių ir kitų įmonių, įstaigų ir
organizacijų finansinę atskaitomybę, organizacinę, ūkinę-finansinę veiklą, vidaus auditą ir vidaus
kontrolę, piliečių pareiškimų nagrinėjimą, labdaros gavimą, teikimą ir naudojimą, viešuosius
pirkimus;
5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti patikrinimų medžiagą, rengti išvadas bei
teikti pasiūlymus;
5.4. sugebėti savarankiškai vadovauti, organizuoti ir kontroliuoti tarnybos darbą;
5.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti
dirbti kompiuteriu.
5.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, pageidautina mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos
kalbų.
IV. FUNKCIJOS
6. Savivaldybės kontrolierius vykdo šias funkcijas:
6.1. tvirtina tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus. Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia
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valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas tarnybos personalo valdymo funkcijas;
6.2. organizuoja tarnybos valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
6.3. sudaro tarnybos veiklos planą, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. jį tvirtina gavęs
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, supažindina su juo Joniškio rajono savivaldybės
centralizuotą vidaus audito skyrių, organizuoja plano vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus
patvirtintą planą tikslina;
6.4. tarnybos veiklos planą per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
6.5. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti tarnybos valstybės
tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose
savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
6.6. pats atlieka ir (arba) skiria tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir
veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
6.7. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo
savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir
nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
6.8. teikia savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų
vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu
nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
6.9. kiekvienais metais iki savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytų terminų ir
nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateikto tvirtinti savivaldybės
konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
6.10. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių apie tai
praneša teisėsaugos institucijoms;
6.11. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų
pažeidimai;
6.12. nagrinėja iš asmenų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
6.13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės
institucijoms;
6.14. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir iki nustatytų terminų teikia
tarnybos veiklos ataskaitą;
6.15. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia
informaciją pagal savo kompetenciją;
6.16. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
6.17. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių
teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka teikia juos nagrinėti Administracinei
komisijai prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos;
6.18. teikia informaciją Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje apie savivaldybės
kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
V. TEISĖS IR PAREIGOS
7. Savivaldybės kontrolierius turi šias teises:
7.1. nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos, savivaldybės įmonių, įstaigų ar
organizacijų darbuotojų ir tarnautojų dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su funkcijų
vykdymu;
7.2. dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę
savo kompetencijos klausimais;
7.3. rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su pavestomis pareigomis;
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7.4. į karjerą valstybės tarnyboje pagal turimą kvalifikaciją.
8. Savivaldybės kontrolierius privalo:
8.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojo etikos
taisyklių, vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, viešumo, teisingumo, sąžiningumo, pavyzdingumo
ir tarnybinio bendradarbiavimo principais;
8.2. nuolat kelti savo kvalifikaciją;
8.3. rūpestingai, atsakingai, sąžiningai ir dorai atlikti valstybės tarnautojo pareigas,
nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, pareigybės aprašyme bei kituose
teisės aktuose, laiku atlikti pavedamas užduotis;
8.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu
nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.5. nesinaudoti savivaldybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai, naudoti savo darbo valandas
efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
VI. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
9. Savivaldybės kontrolierių skiria ir atleidžia Joniškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
nustatyta tvarka.
10. Savivaldybės kontrolierius atskaitingas Joniškio rajono savivaldybės tarybai. Atsiskaito
Joniškio rajono savivaldybės tarybai už metinio veiklos plano vykdymą. Kas ketvirtį atsiskaito
Kontrolės komitetui apie veiksmų plano vykdymą. Informuoja merą apie atliktus patikrinimus.
11. Savivaldybės kontrolierius atsako už:
11.1. tarnybos veiklą, tinkamą užduočių atlikimą;
11.2. įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų
vykdymą;
11.3. nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
11.4. tarnybos archyvinių dokumentų saugojimą.
12. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinė veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Už savo pareigų netinkamą vykdymą savivaldybės kontrolierius atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14. Savivaldybės kontrolieriaus valstybės tarnybos santykius reglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas bei kiti teisės aktai.
15. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas dėl
įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų.
___________________________________

