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PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
Kontrolieriaus 2018 m. gruodžio 3 d.
Įsakymu Nr. KI- 4

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2019 metų
veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, atsižvelgiant
į Tarnyboms nustatytą pagrindinį veiklos tikslą – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai
įsipareigojimai:
-Kiekvienais metais rengti ir teikti išvadas dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų
savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio,
parengto kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinio ataskaitų rinkinio, ir
savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kuriame pateikiami savivaldybės
biudžeto vykdymo duomenys (LR Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p.; LR
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);
-Kiekvienais metais rengti ir teikti išvadas dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitos bei dėl savivaldybei nuosavybės priklausančio turto ataskaitos (LR Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 str. 4 d.).
Tarnybos 2019 metų veiklos planas yra Tarnybos veiklos planavimo dokumentas,
kuriame pateikiami planuojami atlikti auditai, jų terminai, siekiant surinkti pakankamą informaciją
pagrįsti nuomonę privalomose teikti išvadose ir audito ataskaitose.
Tarnybos veiklos plane numatyti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) auditų du ciklai:
-prasidėjęs 2018 m. ir baigsis 2019 m., kurio metu vertinamas 2018 m. ataskaitinis
laikotarpis;
-prasidės 2019 m. ir baigsis 2020 m., kurio metu bus vertinamas 2019 m. ataskaitinis
laikotarpis.
Veiklos auditų metu vertinama audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo
veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, siekiama atskleisti veiklos tobulinimo
galimybes. Tokių auditų metu gali būti vertinama vienos ar kelių įstaigų veikla, tam tikros įstaigos (-ų)
veiklos dalys ar vykdomos programos. Šie auditai leidžia nustatyti ir esamas, ir tikėtinas problemas,
todėl tai labai svarbi prevencijos priemonė.
Tarnybos veiklos prioritetai ir planavimo procedūros yra nustatytos Kontrolieriaus veiklos
plano rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. KĮ-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės Kontrolieriaus veiklos plano rengimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Tarnybos veiklos planas sudaromas taip, kad būtų įgyvendintos visos įstatymais ir kitais
teisės aktais Tarnybai pavestos funkcijos bei apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus veiklos sritys.
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_“_
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(teisėtumo)
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2019 m. III ketv.2020 m. I ketv.

X
Ribotos
apimties
auditas
X
X

Pagal poreikį
Pagal poreikį
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Savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo,
turto naudojimo, apskaitos ir konsoliduotos
finansinės atskaitomybės auditas (pereinantis
į 2019 metus)
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Finansinis
(teisėtumo)
2018 metų auditai, t. sk.:
Molėtų rajono savivaldybės administracija
(pagrindinės audito procedūros)
Kitos 25 biudžetinės įstaigos (atskiros audito
procedūros)
2018 m. Direktoriaus rezervo, ir (ar) specialiųjų
programų auditai
2018 metų biudžeto ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinių auditas
Savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo,
turto naudojimo, apskaitos ir konsoliduotos
finansinės atskaitomybės auditas (pereinantis
į 2020 metus)
2019 metų Savivaldybės biudžeto ir
konsoliduotų ataskaitų rinkinių auditas
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų
ir (ar) programų 2019 metų auditai:
Veiklos auditai
Savivaldybės turto valdymo efektyvumo auditas
(bendradarbiaujant su Valstybės kontrole)
Kitos kontrolės priemonės
Tarybos pavedimų vykdymas
Išvadų dėl paskolų ir garantijų teikimas Tarybai

Gyventojų skundų nagrinėjimas
Kitos kontrolės priemonės (Mero pavedimai ir
kt.)
Kontrolieriaus
tarnybos
darbo
organizavimas, metodinis darbas ir audito
kokybės valdymas
Kontrolieriaus tarnybos 2019 metų veiklos
programos rengimas bei strateginio 2019- 2021 X
plano rengimas.

Iki 2019-07-15

Pagal poreikį
Pagal poreikį

Iki 2019-03-01
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5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

2020 metų Tarnybos veiklos plano rengimas
Audito priežiūra ir peržiūra
Prevencinių
priemonių
rengimas
ir
įgyvendinimas
Kvalifikacijos
kėlimo
organizavimas,
kvalifikacijos kėlimas, teisės aktų bei vidaus
norminių aktų nagrinėjimas, metodinės
medžiagos rengimas
Sprendimų, įsakymų, pavedimų, raštų rengimas
ir jų kontrolė
Kontrolieriaus tarnybos veiklos už 2018 metus
ataskaitos rengimas ir pateikimas Tarybai
Dokumentų rengimas perduoti į archyvą
Atstovavimas
tarnybai
įvairių
lygių
pasitarimuose,
posėdžiuose,
institucijose,
įstaigose
Dalyvavimas savivaldybės tarybos, komitetų
posėdžiuose
Kasmetinės atostogos ir kiti neatvykimai į darbą
dėl pateisinamų priežasčių (liga, sveikatos
tikrinimas, administracijai leidus)

X
X

Iki 2019-11-15
Nuolat
Pagal poreikį

X

Nuolat

X

Nuolat

X
X
X

Iki
2019-07-01
Iki 2019-12-31
Pagal poreikį

X

Nuolat

X

Pagal
įstatymais
nustatytą trukmę ir
poreikį

DARBO LAIKO FONDO PANAUDOJIMAS
Iš viso žm. d. d.

Auditai

218

156

Kitos
kontrolės Kvalifikacijos
priemonės
kėlimas
17
5

Tarnybos
darbo
organizavimas
40

Veiklos plano priemones 2019 m. įgyvendins 1 valstybės tarnautojas. Darbo dienų skaičius
2019 m. – 251 d. d.. Planinis darbuotojo 2019 m. darbo laiko fondas – 218 darbo dienų, iš kurių 72
proc. laiko planuojama skirti auditams atlikti ir išvadoms parengti. Darbuotojo atostogos 2019 m. – 45
k. d. (33 d. d.).
Dėl papildomų , nenumatytų užduočių vykdymo Tarnybos veiklos planas metų eigoje gali
būti tikslinamas.
PLANĄ PARENGĖ:
Savivaldybės kontrolierė
2018 m. lapkričio 15 d.

Elena Putnienė

SUDERINTA:
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pirmininkas
2018 m. gruodžio 3 d.

Juozas Kerpė
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