PATVIRTINTA
Savivaldybės kontrolieriaus
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įsakymu Nr.KĮ- 8

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2015 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kontrolės ir audito tarnybos planas (toliau – planas) – tai veiklos planavimo dokumentas, kuriame pateikiami planuojami
atlikti finansiniai auditai, audituojami subjektai, auditų laikas. Planas sudaromas taip, kad būtų:
-

Apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus sritys ir jose esamos problemos;

-

Gauta pakankamai informacijos pagrįsti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomonę, pateiktą išvadose, teikiamose
savivaldybės tarybai.

Tarnybos strateginis tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas išorės audito ir kontrolės
funkcijas, nurodančias prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnybos veiklos plano sudarymo bendruosius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Tarnybos
veiklos plane pateikiamų veiksmų planavimą nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Valstybinio audito reikalavimai ir
Tarptautiniai audito standartai, Tarnybos nuostatai ir nustatytos planavimo metodikos ir tvarkos.

1

I.

Eil.
Nr.

FINANSINIS (TEISĖTUMO) AUDITAS

Audito tikslas/audito objektas

Audito mastas/audito subjektai

Vykdymo terminai

Komentaras

2014 METŲ BAIGIAMIEJI AUDITAI
Įvertinti Molėtų rajono savivaldybės
2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio duomenų tikrumą, teisingumą
ir savivaldybės biudžeto lėšų bei turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.

Reikšmingų ir rizikingų
audituotinų programų, sričių,
asignavimų valdytojų atranka
vykdoma šio audito planavimo
metu.

1.1.

2014 metų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniai.

1.2.

1.3

1.

2014 m. IV ketv.2015 m. III ketv.

Savivaldybės tarybai
nustatytais terminais ir tvarka
teikiama audito išvada dėl
savivaldybės 2014 metų
konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio bei savivaldybės lėšų ir
turto naudojimo

Molėtų rajono savivaldybės
administracija

2014 m. IV ketv. –
2015 m. II ketv.

2014 metų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniai.

Molėtų rajono Kelių priežiūros
ir plėtros programa

2014 m. IV ketv –
2015 m. I ketv.

Šių auditų ataskaitos yra dalis
savivaldybės tarybai teikiamos
išvados nurodytos 1 punkte

Savivaldybės bendrųjų valdymo ir
valstybės pavestų Savivaldybei

Savivaldybės administracija

2014 m. IV ketv. –
2015 m. II ketv.

Audito procedūros atliekamos
atrinktuose subjektuose.

(paskolų ir palūkanų

Šių auditų ataskaitos yra dalis
savivaldybės tarybai teikiamos
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funkcijų vykdymo programa P2
Priemonė

grąžinimas; administracijos
darbo užmokesčio išlaidos)

išvados nurodytos 1 punkte

Savivaldybės administracija
1.4.

1.5

Infrastruktūros objektų ir
gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir
priežiūros programa P3
Priemonė
Savivaldybės administracija

Savivaldybės administracija

Kultūrinės veiklos organizavimo,
nevyriausybinių organizacijų ir
tradicinių religinių bendruomenių
veiklos rėmimo programa P6
Priemonė
Molėtų rajono viešoji biblioteka

Molėtų rajono viešoji
biblioteka
(atlikti investicinio projekto
audito procedūras)

(investiciniai projektai ,
užbaigti 2014m.)

2014 m. IV ketv.2015 m. II ketv.

Šių auditų ataskaitos yra dalis
savivaldybės tarybai teikiamos
išvados nurodytos 1 punkte

2014 m. IV ketv. –
2015 m. II ketv.

2015 METŲ AUDITAI
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2.

Įvertinti Molėtų rajono savivaldybės
2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio duomenų tikrumą, teisingumą
ir savivaldybės biudžeto lėšų bei turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.

Konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinį
planuojama sudaryti 26 viešojo
sektoriaus subjektų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių
pagrindu; konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį
planuojama sudaryti 33 viešojo
sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų pagrindu.

2015 m. IV ketv.2016 m. III ketv.

Pateikti Molėtų rajono
savivaldybės tarybai audito
išvadą dėl savivaldybės 2015
metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio bei savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto
naudojimo

Pastaba. Papildomai audito metu gali būti atrinkti subjektai*
*Audito subjektai, nepatekę į savivaldybės kontrolieriaus suderintą 2015 m. audito strategiją, tačiau audito metu, vykdant audito
procedūras ir išaiškėjus galimai rizikai, gali būti atrenkama daugiau subjektų.
II. KONTROLĖS FUNKCIJOS
Eil.
Nr.

Priemonės ir veiksmai

Vykdymo terminai

1.

Išvadų savivaldybės tarybai rengimas

2015 metais

1.1.

Dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų
suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamųjų įmonių imamas

Pagal savivaldybės tarybos poreikį
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paskolas;
1.2.

Suteikiančių savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir
pagrindines koncesijos sutarties sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas;
savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengti
išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

Pagal savivaldybės tarybos poreikį

1.3.

dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir Pagal Savivaldybės tarybos poreikį
finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir
valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

1.4.

suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir
Pagal Savivaldybės tarybos poreikį
pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai
nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais
subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia
išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

2.

Gyventojų priėmimas, iš jų gaunamų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų dėl
savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo juo nagrinėjimas ir išvadų dėl tyrimų rezultatų teikimas

2015 metais

3.

Tikrinimai pagal savivaldybės tarybos pavedimus

Pavedimuose nurodytais terminais

4.

Teikimų sprendimų ir rekomendacijų vykdymo kontrolė, poauditinė veikla

Nuolat

III. TARNYBOS ORGANIZACINIS, TVARKOMASIS, PERSONALO VALDYMO, METODOLOGINIS DARBAS,
AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA
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Eil.
Nr.

Priemonės ir veiklos kryptys

Pastabos

1.

Tarnybos metinės veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai

Iki 2015-07-01

2.

Auditų planavimas, tarnybos metinio veiklos plano rengimas ir jo vykdymo
organizavimas

Iki 2015-12-15

3.

Valstybinio audito reikalavimų ir Tarptautinių audito standartų įgyvendinimas, atliekamų Pagal Valstybinio audito reikalavimus
auditų priežiūra ir peržiūra, audito kokybės užtikrinimo procedūrų diegimas ir
tobulinimas

4.

Tarnybos darbo organizavimas ir personalo valdymas

5.

Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis

6.

Informacijos teikimas valstybės ir savivaldybės institucijoms įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka

7.

Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas

8.

Tarnybos veiklos dokumentų bei internetinio puslapio tvarkymas

9.

Dalyvavimas savivaldybė tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose, informacijos
teikimas tarnybos kompetencijos klausimais

10.

Teisės aktų nustatyta tvarka pagal 2014 metų dokumentacijos planą, dokumentacijos
plano papildymų sąrašą ar kitus apskaitos dokumentus suvesti 2014 metais užbaigtų bylų
duomenis

Pagal nuostatus

Pagal mokymo programą ir pagal poreikį

Iki 2015-03-01
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11.

Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti (suderinus su apskrities archyvu)
tarnybos 2016 metų dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą. Esant reikalui,
parengti 2015 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą.

Iki 2015-11-01

Planas sudarytas darant prielaidą, kad biudžeto asignavimai ir turto apimtys 2015 metais ženkliai nesikeis, lyginant su 2014
metais.
Preliminarus prioritetinių audituotinų sričių mastas ;
Molėtų rajono savivaldybės 2014 metais patvirtintas ir patikslintas (2014-11-30) biudžetas- 56132,0 tūkst. Lt pajamų ir išlaidų
planas.
Molėtų rajono savivaldybė 2014 metų pradžioje valdė, naudojo ir disponavo jai nuosavybės teise priklausančiu ir patikėjimo
teise valdomu valstybės turtu, kurio likutinė vertė buvo 173,12 mln.Lt.
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. planinis audito darbo dienų skaičius – 252 darbo dienos, iš
kurių apie 75 proc. laiko planuojama skirti auditams atlikti ir išvadoms parengti.

IV. VEIKLOS PLANO VIEŠINIMAS IR ATSKAITINGUMAS
Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio reikalavimais, tarnybos 2015 metų veiklos planas skelbiamas
savivaldybės interneto tinklalapyje.
Tarnyba už metų veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai pateikdama apibendrintus veiklos rezultatus. Audito ataskaitos, išvados,
sprendimai pateikiami savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir Vyriausybės atstovui. Savivaldybės kontrolieriui
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patvirtinus metinį veiklos planą, jis per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikiamas Valstybės kontrolei ir savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetui. Tarnybos audito veiklos išorinę peržiūrą ir audito kokybės vertinimą atlieka Valstybės kontrolė.
PRITARTA: Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės komiteto
2014 m. gruodžio 2 d. posėdyje (protokolas Nr. 3 ).
______________________________________________________________
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