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ANYKSdIV RAJONO SAVIVALDYBIS KONTROLES IR AUDITO TARNYBOS
VALSTYBES TARNAUTOJU TARNYBINES ETIKOS TAISYKLES

I.'BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anykidiq rajono savivaldybes kontroles ir audito tamybos (toliau - Tamyba) valstybes
tamautojq tamybines etikos taisykles (toliau - Taisykles) nustato Tamybos valstybes tamautojtl
veiklos ir elgesio principus, kuriq tuli laikytis Tamybos valstybes tamautojas, ig)'vendindamas savo
teises, \,ykdydamas teises aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, didinti visuomenes pasitikejim4
Tamybos valstybds tamautojais.

2. Visi Tamybos valstybes tamautojai privalo laikyis ir nepaZeisti Siq Taisykliq.

3. Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu,
Lietuvos Respublikos valstybes tamybos, Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo, Lietuvos
Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tamyboje istatymais, Lienrvos
Respublikos Vyriausybds patvirtintomis Valstybds tamautojtl veiklos etikos taisyklemis ir
bendromis morales normomis.

4. Siomis taisyklemis siekiamar

4.1. reglamentuoti Tarnybos valstybes tamautojq tamybinio ir profesinio elgesio normas
(reikalavimus);

4.2. uZtikrinti, kad Tamybos veikla bnht atsakinga, veiksminga, patikima, teiseta ir
nesali ika. vena pagarbos ir pasil ikejimoi -

4.3. uZkirsti keli4 atsirasti ir plisti korupcijai Tamyboje;

4.4. uZtikinti, kad Tamybos valstybes tarnautojai tamautq visuomenei ir valstybei, atliktq
pareigas nesavanaudiSkais tikslais;

4.5. suderinti Tamybos valstybes tamautojq privadius ir vieBuosius interesus;

4.6. padeti Tarnybos valstybes tamautojams isvengti konfliktq su audituojamo subjekto
darbuotoj ais;

4.7. apsaugoti Tamybos valstybes tamautojus nuo veiksmq, galindiq pakenkti Tamybos
auto tetui irjos valstybes tarnautojq reputacijai.

5. Taisykl€se vartojamos s4vokos:

5.1. Diskreditavimas - tokie Tarnybos valstybes tamautojo veiksmai, kurie kenkia
Tarnybos autoritetui, griauna pasitikejimq ja, kompromituoja;

5.2. Interesq konfliktas - situacija, kai Tamybos valstybes tamautojas, atlikdamas pareigas
ar vykdydamas pavedim4, privalo pdimti sprendim4 ar dal;vauti ji priimant, ar \ykd)ti pavedim4,
kurie susijg ir sujo privadiais interesais;

5.3. Privattrs interesai - Tamybos valstybes talnautojo (ar jam artimo asmens) asmeninis
turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis tureti itakos sprendimams atliekant pareigas;

5.4. Tarnybinos etikos paieidimas tokia Tamybos valstybes tamautojo veika (veikimas
ar neveikimas), kuri paZeidZia Siose Taisyklese nustatytus tamybines etikos reikalavimus,



profesines edkos principus, kituose teises aktuose nustatytus veiklos etikos p ncipus ir
diskedituoja Tamybos autoritet4;

5.5. Tarnybines etikos reikalavimai - !ir1 Taisykliq nustatytos elgesio taisykles,
atitinkandios tarptautinius standartus ir privalomos valstybes tamautojams;

5.6. Tarnybos valstybas tarnautojai - valstybes tarnautojai, atliekantys audit4 ir pagal
pareigas tudntys vie5ojo ar vidaus administravimo lgaliojimus pavaldiems ar nepavaldiems
asmenims;

5.7. Viesieji interesai - visuomenes suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybes
tamyboje, visus sprendimus priinitq nesaliskai ir teisingai.

Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose
teises aktuose vartoiamas savokas.

II. BENDRJEJI TARNYBINES ETIKOS Rf,IKALAVIMAI TARNYBOS VALSTYBES
TARNAUTOJUI

6. Tamybos valstybes tarnautojas privalo:

6.1. gtieZiai laikytis pagrindiniq valstybes tamautojq veiklos etikos p ncipq, nustatytq
Lietuvos Respublikos valstybes tamybos istatyme, Valstybes tarnautojq veiklos etikos taisyklese ir
Siose Taisyklese nustat)4q specialidq Fofesinds etikos principq ir reikalavimq bei visuotinai
priimtq doroves normq;

6.2. s4Liningai, dorai, nepriekaiStingai ir atsakingai atlikti pareigas, nustat)'tas Lietuvos
Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose;

6.3. elgtis nesavanaudiSkai ir taip, kad b[tr] naudinga visuomenei ir valstybei;

6.4. vengti viesqjq ir privadiq interesq konflikto, grieztai laik)'tis Lietuvos Respublikos
vie5qiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tamyboje istatymo ir sujo iglvendinimu susijusiq
teises aktq nuostatrl;

6.5. deklaruoti privadius interesus, nedelsiant infomuoti tiesiogini vadov4 apie iskilus!
viesqjq ir privadiq interesq konflikt4 bei nusisalinti nuo dalyvavimo tolesneje sprendimo rengimo,
s\ arstymo ir priemimo procedirrojel

6.6. nedar'.ti itakos kitiems Tamybos valstybes tamautojams deljq atliekamo darbo;

6.7. nepaieisti Zrnogaus teisiq ir orumo;

6.8. atlikdamas pareigas ir laisvu nuo pareigq atlikimo metu savo elgesiu nediskedituoti
Tamybos valstybes tamautojo vardo ir institucijos autoriteto, rodyti palTzdi kitiems, laikytis
visuotinai piimtq doroves nonnq;

6.9. nepiktnaudZiauti alkoholiu, nevartoti psichotropiniq ar narkotinirl medZiagq ne
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6.10. nepiktnaudZiauti einamomis pareigomis, nenaudoti dokumentq, patvirtinandiq
uZimamas pareigas ir suteiktus igaliojimus bei Tamybos rekvizitq siekiant paveikti nepavaldZius
asmenis p imti sau palarkq sprendim4;

6.11. laikgis Lietuvos Respublikos valstybines kalbos istatymo, raStvedybos, dokumentr.l
rengimo ir iforminimo taisykliq, Valstybes kontoles vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq.



III. SPECIALIEJI PROFESINES ETIKOS PRINCIPAI IR REIKALA\'IMAI TARNYBOS
VALSTYBES TARNAUTOJU

7. Tamybos valstybes tamautojas, atlikdamas auditq ir viesojo administravimo funl(cijas,
turi vadovautis Siais specialiaisiais profesines etikos principais:

7.1. sqZiningumu;

7.2. nep klausomumu, objektywmu ir neialiikumu;

7.3. konfidencialumu;

7.4. kompetencija.

8, SqZiningumas
Tamybos valstybes tamautojas, vadovaudamasis Siuo principLr, pdvalo:

8.1. laik)'tis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq bei kitq teises aktq reikalavimq;

8.2. elgtis nepriekaiitingai su audituojamo subjekto darbuotojais, neduoti pagrindo
nepasitikej imui.

9. Nepriklausomumas, objektwumas' neialiSkumas

Tamybos valstybes tamautojas, vadovaudamasis Siais principais, privalo:

9.1. nepasiduoti audituojamo subjekto darbuotojq ir kiq asmenq itakai, atsisak)'ti jtl

daiktinitl ir piniginiq dovanq, paslaugq ar nuolaidr.L kurios gali ar galetq da4'ti ltak4
nepriklausomumui, objekgwumui ir neSali5kumui;

9.2. biiti politiSkai neutralus, susilaik)4i nuo vieio savo politiniq isitikinimq reiskimo ir
neuzsiimti agitacija;

9.3. vengti bet kokio interesq konflikto ir rySiq su audituojamo subjekto darbuotojais, kurie
gali sukelti interesq konflikt4;

9.4. nesinaudoti einamomis pareigomis savo asmeniniais tikslais, vengti rySirl, del kuriq
kiltrl korupcijos rizika ir kurie galetq sukelti abejoniq d6l objektl'rurno ir nepriklausomumo;

9.5. informacij4 apie audituojain4 subjekt4, surinkt4 atliekant audit4, naudoti tik audito
ataskaitai ir audito iSvadai rengti bei kitoms uzduotims \,ykdlti;

9.6. audito proceso metu biiti visiems vienodai d€mesingas ir reiklus;

9.7. konfliktinese situacijose isklauslti visq Saliq argumentus fu ieskoti objektyvaus
sprendimo;

9.8. b[ti teisingas, netweti asmeninio isar*stido nusistatymo, uztikrinti, kad priimami
sprendimai butq teiseti, neturetq savanaudiskq paskaq:

9.9. gilintis i atliekamr+ auditq esmg, vengti skubotumo ir pavirsutiniskumo, taiiau nevilkinti
auolto proceso;

9.10. iivadas, rekomendacijas ir sprendirnus pagristi tik tinkamais ir patikimais irodymais,
surinJ<tais vadovaujantis teises aktrl nuostatomls;

9.1 1. neiskaipyti informacijos audito dokumentuose;

9.12. gerbti asmenis ir institucijas, su kuriais bendrauja, su visais asmenimis elgtis vienodai,
nepaisant jtl tautybes, socialines kilmes ir padeties, llties, rasines ar etninds kilmds, kalbos,
amZiaus, religiniq isitikinimq, politiniq paziiirq, seksualiniq ar kitokiq nuostatq



10. Konlidencialumas
Tamybos valstybes tamautojas, vadovaudamasis Siuo principu, privalo:

10.1. neatskleisti informacijos, gautos atliekant audit4, tretiesiems asmenims nei rastu, nei
zodziu, issk),rus istatymrl nustat),lais atvejais, bei nenaudoti Sios informacijos asmeniniais tikslais;

10.2. saugoti valstybes ir tamybos paslaptis, nesinaudoti ir neleisti naudotis tamybine ar su
tamyba susijusia riboto naudojimo infomacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato istatymai aI kiti
teises aktai.

11. Kompetencija
Tamybos valstybes tamautojas, vadovaudamasis Siuo principu, privalo:

I 1.1. gerai ismanyti ir profesionaliai taik)'ti istatymus, Tarptautinius audito standartus, kitus
teises aktus bei laikltis gerosios audito atlikimo praktikos;

1l.2. atlikdamas pareigas veikti pagal suteiktus igaliojimus;
1 1.3. gerai ismanyti audituojamo subjekto veikl4 reglamentuojanlius teises altus;

11.4. elgtis profesionaliai ir savo darbui taikyti aukstus profesinius standafius, kad savo
pdeigas atliktrl tinkamai ir ne5ali3kai;

11.5. paisl4i profesinio atsargumo atliekant ir priziudnt audit4 bei rengiant audito ataskaitas
ir i5vadas;

11.6. nuolat atnaujinti profesines Zinias, tobulinti kvalifikacij4 ir ig[dZius, reikalingus
einamoms pareigoms atlikti.

12. Tamybos valstybes tamautojui draudZiama atlikti audit4 ar dall'vauti atliekant auditq,
jeigujis:

12.1. susijgs Seiminiais, artimos giminyst€s arba svainystes rySiais su audituojarno subjekto
ar administacijos vadoru, ryriausiuoju finansininku (buhalteriu), projekto \'ykdytoju, tarybos ar
valdybos nariais;

12.2. buvo audituojamo subjekto dfubuotojas ir nuo darbo santykiq pabaigos yra praejq
maZiau kaip vieneri metai; b[danas audituojamo subjekto darbuotoju vykde veikl4 ir buvo
atsakingas uZ j4 laikotarpiu, kuri apima audito mastas;

12.3. yra audituojamo subjekto akcininkas arba nuo akcijq perleidimo yra praej€ maZiau
kaip vieneri metai;

12.4. ].ra gavQs iS audituojamo subjekto paskol4 ar turi kitrl firiansiniq isipareigojimq
audituojamam subjektui;

12.5. yra veikiamas kitrl s4lygtl, galindiq tureti itakosjo nepriklausomumur'

13. Tarnybos valstybes hrnautojas privalo atsisaklti vykdyi pavedim4 il atlikti audit4 ar
dalyvauti atliekant auditq, raStu informuodamas tiesiogini vadovq, jeigu atsiranda 12 punkte
nurodl,tq aplinkybiq.

14. Tarnybos valstybes tarnautojui taip pat draudziama:

14.1. naudoti informacij4, gaut4 atliekant audit4, savo ar kitq asmenq naudai, naudotis sia
informacija kaip pdemone pakenkti kitiems;

14.2. skelbti audito duomenis, kol nepasiras)ta audito ataskaita, atskleisti tretiesiems
asmenims islaptintq informacij4:

14.3. dalyvauti audituojamam subjektui priimant sprendimus arba pritarti jq priemimui
klausimais, nesusijusiais su atliekamu valstybiniu auditu.



IV. TARITIYBOS VALSTYBES TARNAUTOJV TARPUSAVIO SANTI'KIAI

15. Tamybos valstybes tamautojq tarpusavio santykiai tuli btti gdndziami mandagumu,
sqZiningumu, pagarba, tolerarcija ir pasitikdjimu, o Tamybos valstybes tamautojq ir vadovq
tarpusavio santykiai - taip pat ir aktyvia pagalba.

16. Tamybos valstybes tamautojai privalo biiti solidar0s su kolegomis, ginti juos nuo
nepagristos kritikos ir ispeti apie netinkam4 itak4.

17. Tarnybos valstybes tamautojas privalo vie3ai leanalizuoti kolegtl atliekamq auditq ir
veiksmrl, nevertinti kitq Tamybos valstybes tamautojq asmenybes savybiq ir jq kompetencijos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Tamybos valstybes tamautojas privalo nerykdlti tiesioginio vadovo pavedimo, jei
pavedimas verdia paZeisti istatymus ir Sias Taisykles. Apie toki pavedim4 Tamybos valstybes
tamautojas privalo mstu pranesti aukitesnei institucijai.

19. Kiekvienas Tamybos valstybes tamautojas piivalo susipaanti su 3iomis Taisyklemis ir
ra3tu isipareigoti jomis vadovautis.
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