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ir

rniesto savivraldybes
audito tamybos valstybes tarnautojq
kodeksas (toliau - Kodeksas) ustato tarnybines etikos reikalavimus Klaipedos
bes kontrrrles ir audito tarnv
valstybes tarnautojams (toliau Tarnautojai),
principus ir reikalavim'us, re amentuoja Tarnautojq elgesi atliekant pareigas
savivaldybes kontroles ir audito tarnyboje ir laisw nuo pareigq atlikimo laiku.
ksas parengtas rendantis Lie
Respublikos valstybes tarnybos, Lietuvos
savi'valdlos, Lietur,zos Respubli os vie5oj o administravimo, Lietuvos Respublikos
iq interesrq derinirno varlstybi ije tarnyboje istatymais, Lietuvos Respublikos
virtintomis Valstl,bes
It+ veiklos etikos taisyklemis, Tarptautines
ito institucijq organizacijos (
AI) patvirtintu Etikos kodeksu, kitais teises

-

amentuoti bendruosius tarnv
etikos reikalavimus Tarnautojams bei
fesines etikos principus ir reikalavimus, kuriq turi laikytis Tamautojai,
aktuose nrustatytas lirnkciias ir I isvu nuo pareigq atlikimo laiku;
inti, kad JCaipedos miesto savi dybes kontroles ir audito tamybos veikla bltq
patikima, teisota ir rre5ali
verta pagarbos ir pasitikejimo;
keli4 atsirasti ir plisti koru ijai Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir

audito tarnyboj

, kad Klaipedor; mies;to sa valdybes kontroles ir audito tarnybos valstybes
tarnautojai
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kontroles ir aud

visuomenei ir valstybei, atlik pareigas nesavanaudiSkais tikslais;
inti Tarnautojq privadius ir vi
interesus;
i T'arnautojiui iSvengti kontfliktq s audituojamo subjekto darbuotojais;
i T'arnautoj4 nuo veihsmq, indiq pakenkti Klaipedos miesto savivaldybes
tarnybos autoritetuLi ir jos T
toJq reputacual.
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veika (veikimas ar neveikimas), kuri kenkia
tarnybos autoritetui, griauna pasitikejim4 ja,

situacija, kai arnautojas, atlikdamas pareigas ar vykdydamas
rr dalyvauti priimant, ar vykdyti pavedim4, kurie susijg ir su

strrrendim4
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interesai - Tarnautojo (ar j
artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis
suinte
atliekant pareigas;
, galintis tureti itakos sprerrdi
ybines etikos paZeidimas - tokia Tamautojo veika (veikimas ar neveikimas), kuri
puLei<lLia li
kodekse nustatytus tarnybines ikos reikalavimus, profesines etikos principus,
principus ir diskredituoja Klaipedos miesto
kituose teises
uose nustatytus 'rreiklor; eti
sardvaldybes ko roles ir audito tarnybos
4.5. T ybines etikos reikalavimai - Sio
nustatytos elgesio taisykles, atitinkandios
tarptautinius
us ir privalomos Tarnauto.
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,+.6. Kl pedos :mLiesto savivaldybes
lierius, Kontrolesi ir audito
savivalclybes k
ys vieiiojo ar vidaus admi
pagal piareigas
asmenirns.
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les ir audito tarnybos valstybes tamautojai ls valstybes tarnautojai, atliekantys auditus ir
imo igaliojimus pavaldiems ar nepavaldieri'rs
uotumas, kad Tarnautojai visus sprendimus

priimtq ne5aliS
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5.1. lai is pagrindiniq vak;tybes
tarnautojq veiklos etikos taisyklese, INTOSAI
Respr:blikos va stybes tamybos istat'yme, Valsty
ir Siame kodekse nur;tatytq speci iqjq profesines etikos principq ir reikalavimq bei
Etikos liode
doroves nofinu:
vrsuotfftal prrr
ningai, clorai, nepriekai5tingai i atsakingai atlikti pareigas, nustatytas Lietuvos
5.2.
is ir kitais teisesi aktais;
Respublikos
ir taip, kad biit naudinga visuomenei ir valstybei;
nesavanaudi5kai
5.3.
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laruoti prir,'adius interesus, nede siant informuoti tiesiogini vadov4 apie iSkilusi
iq interesq konfliktq bei nusi5ali i nuo dalyvavimo tolesneje sprendimo rengimo,
vie5qjq ir pri
svarstyno ir p mimo procedrlroje;
del jq atliekamo darbo, jei to nenustatyta
aryti itako:s kitiemsr T4mautoj
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nuo
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darbuotojq
kitq asmenq itakai, atsisakyti jq
dailktiniq ir piniginiq dovanq,
nuolaidq, kurios gali ar galetq daryti itak4
nepriklausom
ui, objektyvumui ir
liSku
i politi5kai neutralus, ilai
nuo vieSo savo politiniq isitikinimq rei5kimo ir
neuZsiimti
ija, darbo metu nedal
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tiniq partijq ir kitq politiniq organizacljq veikloje;
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10.1.

metodinius
10.2.
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10.4.

pareigas atli
10.5.

is bendrauja, su visais asmenimis elgtis vienodai,

)ties, lyties, rasinOs ar etnines kilmes, kalbos,
iniq ar kitokiq nuostatq.

iekamt audita. tretiesrems asmerums nei ra5tu. nei
nenaudoti Sios informaci j os asmeniniais tikslais;

is, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su
itollia tvarka ir mastu, nei nustato istatymai ar kiti

a

princi
tojas, vadovaudamasis 5i
profes
i5man)'ti ir
orraliai
ikyti istatymus, Tarptautinius audito standartus,
mentus ir kitus teises
us bei ikytis gerosios audito atlikimo praktikos;
ikdamas pareigas verikti
iktus igaliojimus;
ai i5manvti audituoia
subj
ve ikl4 reglamentuojandius teises aktus;
Igtis profesionaliai rr
da
taikyti auk5tus profesinius standartus, kad savo
tinkamai ir ne5aliSkai;
ir priZiirrint auditq bei rengiant audito ataskaitas
syti profesinio atsargu
atliek
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10.6.

tobulinti kvalifikacij q fu igndlius, reikalingus
ir dalyvauti atliekant audit4, jeigu jis:

11.1.

ar administ
'valdybos

ijEs Seiminiais, artinnos gimin
arba svairrystes rySiais su audituojamo subjekto
os vadovu, vyriausiruoju finansi inku (buhalteriu), projekto vykdytoju, tarybos ar

jas ir nuo darbo santykiq pabaigos yra praejg
11.2.
audituojamo subjekto
maZiau kaip
i metai; bfldamas audituoi
subjekto darbuotoju vykde veikl4 ir buvo
atsalingas uZ j laikotarpiu, kuri apirna audito
I 1.3.
audituojamo subjekto akcini
arba nuo akcijq perleidimo yra praejg maLiau
[<aip vieneri
11.4. y gav?s i5 audituojamo subj
paskol4 ar turi kitq finansiniq isipareigojimq
audituojamam ubjektui;
I 1.5.
veikiamas kitq s4lygq, galindiq
i itakos jo nepriklausomumui.
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T2. T
privalo atsisakyti vykd pavedim4 ir atlikti audit4 ar dalyvauti atliekant
audit4, ra5tu
formuodarnas Savivaldybes k rolieriq, jeigu atsiranda 1l punkte nurodytq
aplinkybiq.
jui taip pat drauclZiama:
13. T
13.1.
i infonnacijq, gaut1 atli
audlitq, savo ar kitq asmenq naudai, naudotis Sia
priemone pakenkti lcitiems;
informacija
13.2.
elbti audito duomenis. kol
audito ataskait4 atskleisti tretiesiems
int4 informacij4;
yvauti audituojama:m subjektui
13.3.
sprendimus arba pritarti jq priemimui
klausimais, nes ijusiais su atliekamru auditu.
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14, T

tolerarcija ir
15. T
ispeti apie neti
16. T
kitq pareigrlnq

jq tarpusavio sarrtykiai turi
gr:indZiami mandagumu, s4Ziningumu, pagarba,
itikej imu, aktyvia pargalba.
ojai privalo b[ti solidarils su kolegomis, ginti juos nuo nepagristos laitikos ir
1itak4.
jas privalo vie5ai neanali
ybes savybiq ir jq
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t7. T
Kodeks4. Api
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utojas privalo nevykdyti paved
tokio pavedimo nevykdymo

kolegq atliekamq auditq ir veiksmq, nevertinti
josr.
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pavedimas verdia paLeisti istatymus

ir

5!

is Tamautojas privalo raStu informuoti

imas verdia paleisl:.,
r 5i Kodeks4, apie tai Tarnautojas privalo raStu
infonnuoti Sa aldybes kontrolieriq.
18. Ki
inti su Siuo kodeksu ir juo vadovautis.
'ienas Tarnautojas privalo susi
19. T,
tarnybines etihos paLeidim i nagrinejami istatymq nustatyta tvarka.
20. Tai atvejais, kai Tarnautojo el
nereguliuojamas Sio Kodekso nuostatomis, jis
privalo laikytis kituose teises aktuose nustahtu ikos reikalavimq ir visuotinai pripaZintq doroves
normq.

