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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.
Pag gi

BENDROJI DALIS

savivaldyb s (toliau – Savivaldyb ) kontrol s ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra

Savivaldyb s tarybos steigtas viešasis juridinis asmuo išor s auditui ir kontrol s funkcijoms Savivaldyb je
atlikti. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybi veikla. Tarnyba vykdo bendrąją (vidaus
administravimas) ir specialiąją (išor s auditas ir kontrol ) veiklą.
Tarnybos 2018 met

veiklos planas (toliau – veiklos planas) yra Tarnybos veiklos planavimo

dokumentas. Tarnybos metiniam veiklos planui pritaria Savivaldyb s tarybos Kontrol s komitetas. Veiklos
planavimu siekiama

gyvendinti Tarnybos kompetenciją ir užtikrinti strategini

ir metini

tiksl

gyvendinimą.
Tarnybos veiklos plano projekto rengimo, derinimo, tvirtinimo ir pateikimo procedūros paremtos:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymu; Valstybinio audito reikalavimais; taip pat Tarnybos
nuostatais ir veiklos plano sudarymo taisykl mis.
Tarnybos veiklos prioritetai ir planavimo procedūros yra nustatytos Tarnybos veiklos plano rengimo
sudarymo taisykl se, patvirtintose Savivaldyb s kontrolieriaus sakymu.
Tarnyba, prižiūr dama, ar teis tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Savivaldyb s turtas bei patik jimo teise valdomas valstyb s turtas, kaip vykdomas Savivaldyb s biudžetas ir
naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išor s auditus, kuri pagrindu rengia ir teikia Savivaldyb s tarybai
išvadas d l Savivaldyb s metini ataskait . Auditą atlieka pagal Valstybinio audito reikalavimus, parengtus
vadovaujantis Valstyb s kontrol s statymu, Vietos savivaldos statymu, Tarptautin s buhalteri federacijos
Tarptautini audito ir užtikrinimo standart valdybos išleistais Tarptautiniais audito standartais, Tarptautin s
aukščiausi j audito institucij organizacijos INTOSAI standartais.
Tarptautiniuose audito standartuose nustatyta, kad atlikdami finansini
auditoriai privalo laikytis atitinkam

standart

ataskait

audito užduotis,

ir etikos reikalavim , skaitant reikalavimą užtikrinti

nepriklausomumą.
Tarnyba pagal Valstybinio audito strategiją ir Valstybinio audito reikalavimus kasmet nustato audito
mastą metiniame veiklos plane ir audito programose.
Finansinio audito tikslas yra vertinti audituojamo subjekto metinius (konsoliduot j ) finansini

ir

biudžeto vykdymo ataskait rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą

vaizdą arba yra parengti pagal taikomą finansin s atskaitomyb s tvarką, taip pat vertinti audituojamo
subjekto l š

ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teis tumą ir j

naudojimą statym

nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Tarnyba 2018 metais planuoja atlikti Savivaldyb s biudžeto rodikli analizę, rekomendacij
mo steb seną ir kt. Taip pat atsižvelgiant

Tarnybos kompetenciją, Savivaldyb s tarybos sprendimus ir

Kontrol s komiteto pasiūlymus, planuojamos kitos kontrol s užduotys: išvad
naudojimosi bank kreditais, paskol
Savivaldyb s kontroliuojam

gyvendini-

d l Savivaldyb s

mimo ir teikimo, garantij suteikimo ir laidavimo kreditoriams už

moni imamas paskolas, taip pat išvad d l partneryst s sutarči ir koncesij

rengimas; Tarnybai tiesiogiai adresuot

gyventoj

prašym , pranešim , skund

ir pareiškim

d l

Savivaldyb s l š ir turto, patik jimo teise valdomo valstyb s turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo
tyrimas, išvad rengimas ir pateikimas; taip pat kiti darbai, kontrol , prevencin s priemon s.
Prireikus patvirtintas planas tikslinamas bendra plano tvirtinimo tvarka.
II. TARNYBOS MISIJA, VERTYBĖS IR PLANAVIMAS
Tarnybos misija – atlikti statymais nustatytą išor s auditą ir kontrolę, siekiant pad ti Savivaldyb s
tarybai efektyviai valdyti biudžeto l šas ir kitą turtą. Tarnybos statymin pareiga – gyvendinti Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos statyme nustatytas išor s audito ir kontrol s funkcijas, nurodančias
prižiūr ti, ar teis tai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldyb s turtas
bei patik jimo teise valdomas valstyb s turtas, kaip vykdomas Savivaldyb s biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai.
Siekiant audito Savivaldyb je misijos, gyvendinti audito savivaldyb je strategin tikslą ir efektyviai
panaudoti Tarnybos išteklius, išvengti darbo dubliavimo, fragmentiško ir neproporcingo viešojo sektoriaus
sriči audito, sustiprinti

rizikos veiksnius ir rezultatą orientuotą audito planavimą, bendradarbiavimą su

kitais auditoriais ir audito plan suderinamumą. Planuojant veiklą, atsižvelgiama tai, kad :
-konkreči met audito mastas (audituojam subjekt ir objekt atranka) remiasi bendru Savivaldyb s
viešojo sektoriaus rizikos veiksni vertinimu;
-kasmet sudaroma Savivaldyb s audito strategija, kurioje audituojamieji subjektai ir audito temos
nustatomos metams. Audito strategijos sudarymo metu išsprendžiami audito sekos ir laiko klausimai (audito
pradžia, pabaiga, tarpusavio ryšys, seka ir kt.);
-audituojamos sritys finansiniam auditui atrenkamos iš visos savivaldyb s finans sistemos;
-Tarnybos ištekliai paskirstomi remiantis audituojamo subjekto (programos) dydžiu; organizacin s
struktūros sud tingumu; veiklos jautrumu; apskaitos, atskaitomyb s, vidaus kontrol s rizikos dydžiu;
pra jusi met sąlygin s audito nuomon s pareiškimu, nauj funkcij atlikimu, vadovyb s pasikeitimu,
gerais ankstesnio audito rezultatais;
-audito masto nustatymo (atrankos) sistema turi užtikrinti didel lankstumą, siekiant kad būt galima
panaudoti nepakankamus Tarnybos išteklius – kai kuriose audito srityse gali būti nustatoma kita atrankos

tvarka ar papildomi kriterijai (audito patikimumas gali būti pasiekiamas vertinus rizikas ir atlikus
savarankiškas audito procedūras, pavyzdžius atrenkant taikyti nestatistinę atranką pagal profesin
sprendimą, objektyviai parenkant visumai būdingas savybes);
Sprendžiant, kaip paskirstyti išteklius skirtingai audito veiklai, pirmenyb

teikiama toms audito

užduotims, kuri vykdymo terminus nustato statymai.
Tarnybos vertyb s: vertiname nepriklausomą, profesional ir sąžiningą komandin darbą, santykius su
audituojamais subjektais grindžiant pagarba ir pasitik jimu.
III. TARNYBOS VYKDOMA PROGRAMA, PRIEMONĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI
Tarnybos metinis veiklos planas yra Savivaldyb s tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-41 (su
papildymais 2016-08-25 sprendimu Nr. T-152 bei 2016-09-29 sprendimu Nr. T-195) patvirtinto strateginio
veiklos plano programos tiksl ir uždavini (3.3.26 kodas) gyvendinimo dalis.
Šia priemone siekiama: užtikrinti tinkamą Tarnybos vidaus administravimą; užtikrinti išor s finansinio
ir veiklos audito atlikimą Savivaldyb je pagal Valstybinio audito reikalavimus ir standartus ir kitos
kontrol s atlikimą pagal Tarnybos kompetenciją; kasmet parengti ir teis s akt nustatyta tvarka ir terminais
pateikti pagr stas išvadas d l Savivaldyb s tarybai teikiam metini ataskait , savivaldyb s turto ir kit
ištekli

naudojimo; vykdyti prevencines priemones, kad būt

ištaisyti ir nepasikartot

vertinim

metu

nustatyti teis s akt pažeidimai ir kt. Planuojami Savivaldyb s biudžeto asignavimai priemonei vykdyti bus
nustatyti Tarnybos 2018 met sąmatoje. Tarnybos išlaikymo išlaidas sudarys darbo užmokestis, socialinio
draudimo mokos, komandiruoči

ir kvalifikacijos k limo išlaidos ir kitos išlaidos, būtinos siekiant

užtikrinti, kad Tarnybos funkcijos būt laiku vykdytos.
Tarnybos strateginiai tikslai: didinti viešojo sektoriaus subjekt

audito poveik ; efektyviau naudoti

turimus išteklius; tobulinti darbuotoj profesinę kompetenciją, skatinant komandin darbą.
Tarnybos veikla organizuojama remiantis Tarnybos metiniu veiklos planu.
IV. TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
1.
Eil.Nr. Pavadinimas
1

1.1.

2

Savivaldyb s
2017 met konsoliduot j ataskait rinkini
vertinimas1

FINANSINIS (TEIS TUMO) AUDITAS
Tikslas
3

vertinti Savivaldyb s 2017 m. konsoliduot j ataskait duomen tikrumą ir teisingumą, Savivaldyb s biudžeto l š ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teis tumą ir
j naudojimą statym nustatytiems

Audito apimtis
4

Audituojamos Savivaldyb s
2017 m. konsoliduotosios finansin s ataskaitos ir Savivaldyb s 2017 m. konsoliduotosios
biudžeto vykdymo ataskaitos.
Pavaldži , kontroliuojam ir

Vykdymo terminai
5

Pradedama 2017 m.
antrame pusmetyje,
baigiama 2018 m.
antrajame – trečiajame ketvirtyje

Atsižvelgiant Savivaldyb s tarybos veiklos reglamento nuostatas d l Savivaldyb s metini ataskait rinkini tvirtinimo ir galimus Viešojo sektoriaus
atskaitomyb s statymo pakeitimus, o taip pat finansini ataskait duomen konsolidavimo kalendori , audito programose gali būti numatyti atskir
rinkini auditai.

1

tikslams ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę d l ataskait parengimo ir
pateikimo, d l Savivaldyb s biudžeto
l š ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais bei j naudojimo
statym
nustatytiems
tikslams
teis tumo
1.2.
Savivaldyb s
vertinti Savivaldyb s iždo 2017 m.
iždo 2017 met
ataskait rinkinio duomen tikrumą
finansini atair teisingumą, l š valdymo, naudoskait rinkinio
jimo, disponavimo jomis teis tumą ir
vertinimas
j naudojimą statym nustatytiems
tikslams ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę d l ataskait
rinkinio
parengimo ir pateikimo, d l l š
valdymo, naudojimo ir disponavimo
jomis bei j naudojimo statym
nustatytiems tikslams teis tumo
1.3.
Savivaldyb s
vertinti Savivaldyb s administraadministracijos cijos 2017 m. ataskait rinkinio duo2017 met ata- men tikrumą ir teisingumą, turto ir
skait
rinkini l š valdymo, naudojimo ir disponavertinimas
vimo jais teis tumą ir j naudojimą
statym nustatytiems tikslams ir
pareikšti nepriklausomą nuomonę d l
ataskait
rinkinio parengimo ir
pateikimo, d l turto ir l š valdymo,
naudojimo ir disponavimo jomis bei
j naudojimo statym nustatytiems
tikslams teis tumo
1.4. Pagal 2017 m. pro 2017 metais prad t
finansini
gramą vykdom
audit baigiamasis etapas
planini finansini
audit , prad t
2017 m. užbaigimas

2.

Eil.Nr.
1

2.1.

2.2.

Audituojamos Savivaldyb s Pradedama 2017 m.
iždo 2017 met finansin s antrame pusmetyje,
ataskaitos
baigiama 2018 m.
antrame ketvirtyje

Audituojamos 2017 met
Savivaldyb s administracijos
finansin s ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitos bei 4
pavaldži
staig duomenys,
kurie traukiami Savivaldyb s
administracijos
ataskait
rinkinius

Pradedama 2017 m.
antrame pusmetyje,
baigiama 2018 m.
antrame ketvirtyje

Pagrindini audito procedūr 2018 met antras –
atlikimas, ataskait ir išvad trečias ketvirtis
parengimas bei pateikimas

IŠVAD D L SAVIVALDYB S KONSOLIDUOT J ATASKAIT RINKINI IR
SAVIVALDYB S BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO PARENGIMAS

Pavadinimas
2

konsoliduojam subjekt , kuri duomenys traukiami Savivaldyb s konsoliduot j ataskait rinkinius, skaičius – 20
subjekt (atranka ir strateginis
audito planavimas)

Tikslas
3

Išvada d l Savivaldyb s Pateikti Savivaldyb s tary2017 met konsoliduo- bai išvadą d l Savivaldyb s
t j ataskait rinkinio 2017 m. konsoliduot j ataskait rinkinio2
Išvada d l Savivaldyb s Pateikti Savivaldyb s tabiudžeto ir turto
rybai išvadą d l Savivaldynaudojimo
b s biudžeto ir turto
naudojimo3

Pagrindiniai uždaviniai
4

vertinti Savivaldyb s 2017 m.
konsoliduot j ataskait rinkin . Parengti išvadą d l Savivaldyb s 2017m.
konsoliduot j ataskait rinkinio
Remiantis atlikt finansini (teis tumo) audit rezultatais, parengti
išvadą d l Savivaldyb s biudžeto ir
turto naudojimo

Vykdymo
terminai
5

2018 met
liepos 15 d.

2018 met
liepos 15 d.

2
Savivaldyb s kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldyb s tarybai išvadą d l Savivaldyb s konsoliduot j ataskait rinkinio yra nustatyta Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos statyme ir Savivaldyb s tarybos veiklos reglamente.
3
Savivaldyb s kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldyb s tarybai išvadą d l Savivaldyb s biudžeto ir turto naudojimo yra nustatyta Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos statyme ir Savivaldyb s tarybos veiklos reglamente.

3.
Eil. Nr.
1

Pavadinimas
2

Savivaldyb s administracijos veiklos vykdant Savivaldyb s skolos aptarnavimo ir valdymo funkcijas bei prisiimant naujus
skolinius sipareigojimus
2018 metais auditas

3.2

Savivaldyb s administracijos veiklos vykdant
tarnybini komandiruoči
išlaid apmok jimą 2017
metais auditas

4.
1

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Vykdymo
terminai

Tikslas

3.1.

Eil. Nr.

VEIKLOS AUDITAI

3

Nustatyti Savivaldyb s galimybes neviršijant nustatyt
skolinimosi limit prisiimti naujus ilgalaikius sipareigojimus; ar Savivaldyb s skola yra tinkamai valdoma – ar
numatytos l šos paskol grąžinimui, ar vykdomos priemon s
skolos mažinimui, ar skolinamasi tik pagal Savivaldyb s tarybos priimtus sprendimus d l paskol mimo ir garantij teikimo už ilgalaikes paskolas; ar šios paskolos naudojamos tik
investicij projektams finansuoti pagal Vyriausyb s nustatytą tvarką, laikantis statym nustatyt skolinimosi limit ir
gavus Savivaldyb s kontrolieriaus (savivaldyb s kontrol s ir
audito tarnybos) išvadą, atskleisti veiklos tobulinimo
galimybes
Nustatyti ar Savivaldyb s administracija tinkamai laikosi
Tarnybini komandiruoči išlaid apmok jimo biudžetin se
staigose taisykli , dienpinigi
dydži
ir dienpinigi
mok jimo tvarkos.
.

4

Pagal paskol
poreik 2018 m.

2018 met trečias
- ketvirtas ketvirtis

KITA KONTROL
Priemonės ir veiksmai

Vykdymo terminai

2

3

Sprendim pagal atlikt finansini (teis tumo) audit išvadas rengimas ir j
vykdymo kontrol
Išvad d l Savivaldyb s naudojimosi bank kreditais, paskol
mimo ir
teikimo, garantij suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldyb s
kontroliuojam moni imamas paskolas, taip pat išvad d l viešojo ir privataus
sektoriaus partneryst s sutarči ir koncesij rengimas
Tarnybos teikt rekomendacij gyvendinimo steb sena4
Savivaldyb s biudžeto rodikli analiz 5
Gyventoj pri mimas ir j prašym , pranešim , skund ir pareiškim d l
Savivaldyb s l š ir turto, patik jimo teise valdomo valstyb s turto naudojimo,
valdymo ir disponavimo juo tyrimas, išvad rengimas ir pateikimas
Veiklos plane nenumatyt Tarybos sprendimu pavedim vykdymas, kiti
darbai, kontrol , prevencin s priemon s

Pagal būtinybę
Pagal būtinybę

Nuolat
Nuolat
Nuolat

2018 metais
pavedimuose nurodytais
terminais

5. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS, AUDITO KOKYB S VALDYMAS
Eil. Nr.
1

Priemonės ir veiksmai

Vykdymo terminai

2

3

5.1.

Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, audito planavimas
tarnybos lygmenyje, audito vidin peržiūra, valdymas, audito kokyb s
priemoni diegimas, metodinis darbas.
5.2.
Mokymo ir kvalifikacijos k limo organizavimas ir profesini geb jim
ugdymas, metodinis darbas ir kitos priemon s
5.3.

Veiklos ataskait ir kit dokument rengimas ir teikimas

Nuolat
Pagal skirtas l šas ir
poreik keičiantis
statyminei bazei
Tarybos reglamente
nustatytais terminais

Gauti rezultatai bus panaudoti rengiant Savivaldyb s tarybai teikiamą informaciją, tarnybos veiklos ataskaitą.
Analiz s medžiaga bus panaudota rengiant Savivaldyb s tarybai teikiamą išvadą d l Savivaldyb s biudžeto vykdymo ataskait rinkinio.

4
5

5.4.

Informacijos rengimas ir teikimas kompetencijos klausimais, dalyvavimas
Savivaldyb s tarybos, komitet pos džiuose
5.5.
Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybi kontrolieri asociacijos
veikloje
5.6.
Tarnybos veiklos dokument ir archyvo tvarkymas, kitos administravimo
funkcijos
5.7.
Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstyb s kontrole, kitomis
kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis staigomis, žiniasklaida

Pagal poreik
Pagal poreik
Nuolat
Pagal poreik

V. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
Tarnybos tiksl

gyvendinimo vertinimo kriterijai, pagal kuriuos numatoma vertinti Tarnybos 2018 met

veiklą, suformuluoti remiantis planavimo metodikomis ir vertinant tai, kad Tarnybos atliekama išor s
audito ir kontrol s veikla priskirta specialios srities veiklai.
Tarnybos vykdomos programos tiksl , uždavini ir priemoni

gyvendinimą planuojama vertinti pagal

toliau pateiktus vertinimo kriterijus (rodiklius) ir vertinimo kriterij (rodikli ) reikšmes.
TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
Eil.Nr.
1

1.
2.

3.

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė

2

3

gyvendint rekomendacij dalis (procentais nuo vis
Ne mažiau kaip 75 proc.
aktuali rekomendacij )
Viešojo sektoriaus subjekt auditus atlikti ir išvadas Iki liepos 15 d. arba kitais Savivaldyb s tarybos
d l Savivaldyb s metini ataskait Savivaldyb s veiklos reglamente arba jos pos dži plane
tarybai pateikti jos nustatytais terminais
nustatytais terminais (taip pat atsižvelgiama
finansini duomen konsolidavimo kalendoriuje
nurodytus terminus)
Pagal Savivaldyb s tarybos pavedimus auditus atlikti Iki Savivaldyb s tarybos nustatyto termino.
ir audito ataskaitas ir išvadas Savivaldyb s tarybai
pateikti Savivaldyb s tarybos nustatytais terminais

VI. VEIKLOS PLANO VYKDYMO IŠTEKLIAI
Žmogiškieji ištekliai: veiklos plano priemones 2018 metais gyvendins 1 darbuotojas (bendras darbo
laiko fondas 215 darbo dien – 251 metin darbo diena, 36 kasmetini atostog dienos).
Savivaldyb s kontrolierius

Dainius Kinderis

