PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus
2014-03-05 įsakymu Nr. KVĮ-2

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014-2016
METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – kodas 288749040
Kontrolės ir audito tarnybos 2014–2016 metų strateginis veiklos planas parengtas
vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo
metodika (nauja nutarimo redakcija nuo 2010-08-25, Nr. 1220).
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Politiniai teisiniai veiksniai. Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra
Kalvarijos savivaldybės tarybai atskaitinga savivaldybės kontrolės ir audito institucija. Kontrolei
labai svarbu būti nepriklausomai finansiniu, teisiniu ir politiniu požiūriu.
Audito išvados ir rekomendacijos turi būti pagrįstos objektyviu, politiškai
nepriklausomu sprendimu.
Atliktų auditų išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimas didžiąja dalimi priklauso nuo
Tarybos ir jos komitetų valios, ypatingai nuo Kontrolės komiteto, todėl labai svarbus dalykiškas
bendradarbiavimas su Kontrolės ir kitais Tarybos komitetais.
Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategija – tai
strateginio planavimo dokumentas, atspindintis valstybės ilgalaikės raidos viziją, pagrįstą
ekonominės, socialinės – kultūrinės ir politinės situacijos analize. Šioje strategijoje numatoma
valstybės ilgalaikės raidos vizija, atspindinti tarpusavyje suderintas visų sektorių ilgalaikės plėtros
kryptis.
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pagrindinis tikslas – sukurti aplinką plėtoti šalies
materialinei ir dvasinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių visuomenė, saugi visuomenė ir
konkurencinga ekonomika (ilgalaikiai valstybės raidos prioritetai). Tai leistų sudaryti sąlygas plėtoti
žmogaus pasirinkimo galimybes visais jo gyvenimo aspektais – ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir
politiniu; investuojant į švietimą, lavinimą ir sveikatos apsaugą užtikrinti žmogaus galių stiprinimą
(žmogaus kapitalą).
Ekonominiai veiksniai. LR Finansų ministerijos prognozės 2014-2016 metams yra
optimistinės. ES valstybių narių vykdoma ūkio valdymo politika leidžia tikėtis, kad 2014–2016
metais ir toliau formuosis palankios sąlygos augti Lietuvos ūkiui. Patikslintame Lietuvos
ekonominės raidos scenarijuje numatoma, kad 2014 m. BVP palyginamosiomis kainomis augs,
infliacija išliks nedidelė ir dar mažės, augs vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, didės perkamoji
galia. Vėliau, iš lėto atsigaunant ES valstybių narių ekonomikoms ir augant energijos prekių
paklausai, nuosaikiai kylant šalies namų ūkių vartojimui, lydimam augančios darbo jėgos paklausos
ir darbo užmokesčio augimo tendencijų, infliacijos lygis Lietuvoje po truputį ims kilti, tačiau
nesukeldamas žalingo poveikio šalies ūkio raidai. Nors ekonomika atsigauna ir nedarbo lygis mažės
gana sparčiu tempu, šis rodiklis išliks gana aukštas per visą vidutinį laikotarpį.
Auganti šalies ekonomika, integracija į Europą, didina šalies, tame tarpe ir atskirų
savivaldybių biudžetų apimtis, didėja investicijos. Visa tai didina ir audito apimtis. Kokybiškam
auditų atlikimui labai svarbu išlaikyti ir rasti naujus kvalifikuotus specialistus, išmanančius
valstybinio audito reikalavimus, sugebančius kokybiškai atlikti auditus. Tam būtinas stabilus
finansavimas.

Socialiniai veiksniai. Visuomenės dalyvavimas diskutuojant dėl auditų rezultatų,
pateikiant medžiagą visuomenės informacijos priemonėse, didina kontrolės ir audito institucijos
vaidmenį, stiprina pasitikėjimą savivaldybės biudžeto lėšų naudojimu. Gyventojai ir juridiniai
asmenys gauna pilną ir savalaikę informaciją žiniasklaidos priemonių pagalba, interneto pagalba,
susitikimų, susirašinėjimų metu.
Viešojo administravimo funkcijos – gyventojų prašymų nagrinėjimas ir sprendimų
priėmimas taip pat didina savivaldos institucijų, tame tarpe ir kontrolės ir audito tarnybos vaidmenį.
Technologiniai veiksniai. Šiuolaikinėje, nuolat tobulėjančioje ir kintančioje
informacinių technologijų aplinkoje, naujų technologijų pokyčiai ir jų naudojimas labai svarbūs
Lietuvos savivaldybėms, biudžetinėms įstaigoms. Naujos technologijos skatina naujų darbo metodų
ir būdų, partnerių, viešinimo, įvaizdžio strategijos priemonių atsiradimą. Įstaigos privalo sekti
technologijų pokyčius, kad organizacija juos suprastų ir prisitaikytų. Nuolatinė technologijų plėtra
skatina atnaujinti turimą savivaldybės kompiuterinę bazę, programinę įrangą, bei kitus informacinių
technologijų resursus.
Informacinių technologijų plėtra yra sąlygojama ypač spartaus globalių informacinių
technologijų vystymosi, kuomet nauji ir patrauklūs sprendimai per trumpą laiką tampa pasenę.
Audituojamų subjektų apskaitos sistemos jau tvarkomos kompiuterinėmis programinėmis
priemonėmis. Kontrolės ir audito tarnyboje kompiuterizuotai tvarkoma auditui atlikti bei išvadoms
parengti reikalinga informacija. Apskaitos automatizuotą tvarkymą realizuojančių kompiuterinių
programinių priemonių įvairovė sudaro realų pagrindą ateityje naudoti kompiuterizuotas audito
priemones, audito valdymo ir dokumentavimo programas.
Teisinė bazė. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu,
kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis,
kitais teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos reglamentu, kontrolės ir audito tarnybos veiklos
nuostatais. Tolesnis tarnybos teisinės bazės tobulinimas susijęs su koncepcijos, sietinos su naujo
savivaldos modelio projekto, rengimu, įgyvendinimu, Vietos savivaldos įstatymo tobulinimu.
Kalvarijos savivaldybės 2014-2016 metų strateginis veiklos planas patvirtintas
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-42-22.
Organizacinė struktūra. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos organizacinė
struktūra patvirtinta savivaldybės tarybos sprendimu. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako
savivaldybės kontrolierius, kuris vykdo visas įstaigos vadovui įstatymais priskirtas funkcijas.
Tarnyboje patvirtintos dvi pareigybės – savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovas) ir vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojas).
Žmonių ištekliai. Siekiant įgyvendinti aukštus profesinius ir audito kokybės
reikalavimus, svarbu darbuotojams sudaryti sąlygas profesiniam tobulėjimui.
Vykdomas nuolatinis mokymas. Kadangi esant mažam darbuotojų skaičiui nėra
galimybės specializuotis, tai kiekvienais metais vis daugiau dėmesio, laiko ir išteklių skiriama
visapusiškam mokymui. Siekiant atlikti darbus, numatytus įstatymuose, svarbus tinkamas esamų
darbo išteklių panaudojimas. Kontrolės ir audito tarnyboje ypatingas dėmesys skiriamas darbo
krūvio paskirstymui, atsakomybės bei administracinių gebėjimų stiprinimui. Savivaldybės
kontrolierius turi aukštąjį universitetinį magistro teisinį išsilavinimą. Kontrolieriaus stažas valstybės
tarnyboje – virš 12 metų. Vyriausiasis specialistas yra pakaitinis valstybės tarnautojas (kol konkurso
būdu bus paskirtas nuolatinis tarnautojas). Vyriausiojo specialisto stažas valstybės tarnyboje – virš
5 metų.
Planavimo sistema. Siekiant įgyvendinti profesinius ir audito kokybės reikalavimus
vadovaujamasi institucijos vadybos teorija ir praktika. Tarnybos veikla yra planuojama kiekvienais
metais. Sudaroma kiekvienų metų tarnybos veiklos įgyvendinimo programa. Veiklos priemonės
pagrįstos teisės aktų reikalavimais, žmogiškaisiais ištekliais, lėšomis ir laiko grafiku. Ilgesnės

trukmės veiklos planavimas numatytas tarnybos veiklos strateginiame plane. Veiklos strateginis
planas, kuris atnaujinamas kiekvienais metais, rengiamas numatant tarnybos veiklą ateinantiems
trejiems metams. Veiklos strateginis planas nurodo tikslus, programas ir uždavinius, kuriuos
tarnyba ketina įgyvendinti.
Finansiniai ištekliai. Kontrolės ir audito tarnyba finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
Kontrolės ir audito tarnybos biudžeto asignavimų dydį nustato ir skiria Taryba. Asignavimų
valdytojas – Kalvarijos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba. Patvirtinus programinį
savivaldybės biudžetą, tarnyba priskirta 07 programai „Savivaldos tobulinimo programa“.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Tarnybos ryšių sistemą
sudaro laidinis telefonas ir kompiuterinė įranga su programomis. Kontrolės ir audito tarnybą
aptarnauja savivaldybės administracija, todėl tolesnis kompiuterinio tinklo tvarkymas ar
informacinės sistemos plėtra priklausys nuo savivaldybės administracijos.
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
 Kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybių kontrolierių asociacijos narė, dalyvauja
šios organizacijos veikloje. Savivaldybių kontrolierių asociacija dalyvauja tarptautinės EURORAI
organizacijos veikloje.
 Įstatymų nuostatos dalinai įtvirtina tarnybos finansinį nepriklausomumą.
 Sukurta valstybės mastu vieninga valstybinio audito sistema ir patvirtinti valstybinio
audito reikalavimai (standartai).
 Patvirtintas veiklos audito vadovas.
 Patvirtintas informacinių sistemų audito vadovas.
 Patvirtintas naujas finansinio ir teisėtumo audito vadovas.
 Panaikinta anksčiau galiojusi įstaigos vadovo kadencija sustiprino savivaldybės
kontrolieriaus nepriklausomumą ir užtikrino profesionalumo principo įgyvendinimą.

Silpnybės
 Įstatymų nuostatos nepakankamai įtvirtina kontrolės ir audito tarnybos politinį ir
finansinį nepriklausomumą
 Nepakankamas visuomenės pasitikėjimas dėl nepakankamai teikiamos informacijos
apie naujas kontrolės ir audito institucijos funkcijas ir darbo metodus.
 Du tarnybos darbuotojai atlieka ir finansinius, ir veiklos auditus, taip pat auditų
peržiūrą.
Galimybės
 Galimybė kelti kvalifikaciją ir ugdyti profesinę kompetenciją dalyvaujant Valstybės
kontrolės, Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos ir tarptautinių audito institucijų
rengiamuose seminaruose.
 IT priemonių panaudojimas gerosios praktikos keitimuisi, audito atlikimui,
dokumentavimui ir valdymui suteikia galimybę pagerinti veiklos rezultatus.
 Galimybė naudotis Valstybės kontrolės sukurta valstybinio audito metodika atliekant
auditus pagal valstybinio audito reikalavimus.
 Apskaitos tvarkymą realizuojančių kompiuterinių programinių priemonių įvairovė
sudaro realų pagrindą naudoti tobulesnes kompiuterizuotas priemones tarnyboje.
Grėsmės

Audituojami subjektai nevisiškai supranta kontrolės misiją, tikslus ir svarbą
(nepakankamai pasitiki auditoriais ir jų teikiamomis rekomendacijomis).
 Neigiamas audituojamų subjektų požiūris į tarnybos darbą ir nepakankamas noras
bendradarbiauti mažina audito efektyvumą ir rezultatyvumą (veiksmingumą).
 Augant biudžeto apimtims didėja audito apimtys, kurios tampa neadekvačios
tarnyboje dirbančiųjų skaičiui.
 Dažna LR Vietos savivaldos įstatymo kaita gali paveikti specialistų darbo stabilumui
ir profesinės kompetencijos tobulinimui.


INSTITUCIJOS STRATEGINIS TIKSLAS
Misija
Padėti savivaldybei išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius, skatinant
savivaldybės viešojo sektoriaus pažangą ir prižiūrint, ar teisėtai valdomas ir naudojamas
savivaldybės turtas ir kaip vykdomas savivaldybės biudžetas.
Kontrolės ir audito tarnybos strateginis tikslas skaidomas į tris smulkesnius tikslus:
1. Skatinti skaidrų ir efektyvų savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą,
padėti Tarybai vykdyti finansinę kontrolę.
Strateginio tikslo aprašymas. LR Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad
savivaldybės kontrolės ir audito institucija – savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – prižiūri, ar
teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės dispozicijoje
esantis turtas, kaip vykdomas biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnyba, vykdydama
šią veiklą, prioritetus teikia finansų valdymui, turto naudojimui, kontrolės priežiūrai, vertinimui ir
tobulinimui. Viena iš efektyvios kontrolės priemonių yra poauditinė veikla.
Siekdama šio strateginio tikslo, kontrolės ir audito tarnyba aktyviai bendradarbiauja su
Kontrolės komitetu, kitais komitetais, savivaldybės administracija. Kontrolės komitetui teikiama
informacija apie atliktų auditų ir kitų atliktų kontrolės priemonių rezultatus, teikiamos išvados dėl
suvestinių – metinės biudžeto vykdymo ataskaitos ir savivaldybės nuosavybės teise priklausančio
turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų. Tokiu būdu tarnyba siekia palengvinti
Tarybos darbą tvirtinant valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą bei kitas ataskaitas.
2. Skatinti pažangų finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame
sektoriuje
Strateginio tikslo aprašymas. Pradėjus taikyti valstybinio audito reikalavimus (audito
standartus) pasikeitė ir pagrindinis valstybinio audito tikslas. Dabar audito užduotis – ne tik ieškoti
klaidų bei pažeidimų, bet ir padėti gerinti biudžeto lėšų ir turto naudojimo skaidrumą ir
atskaitingumą, racionalų finansų valdymą ir patikimą kontrolę.
Vienas iš apskaitos, skaidrumo ir atskaitingumo gerinimo būdų – vidaus kontrolės
stiprinimas. Atliekant finansinį auditą, vertinamos audituojamų subjektų vidaus kontrolės
procedūros – ar jos yra pakankamos ir veiksmingos. Asignavimų valdytojui skirtų savivaldybės
biudžeto asignavimų panaudojimo teisėtumas ir efektyvumas priklauso nuo to, ar vidaus kontrolės
procedūros leidžia fiksuoti padarytas klaidas ir laiku jas ištaisyti. Tose institucijose, kuriose vidaus
kontrolė veikia efektyviai, žymiai sumažėja atliekamo audito apimtis. Tokiu būdu užtikrinamas
taupus ir teisėtas biudžeto lėšų naudojimas ir kartu mažėja audito sąnaudos.
Šio tikslo pažanga bus vertinama pagal pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų
diegimą, atliekant kasmet auditus savivaldybės subjektuose ir lyginant su praėjusiais laikotarpiais.
3. Skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose
Strateginio tikslo aprašymas. Lietuvoje nuo 2000 metų įgyvendinamas programinis
biudžetas, asignavimų valdytojai skatinami veiklą orientuoti į rezultatus. Patobulinta strateginio

planavimo metodika bei kiti teisės aktai, susiję su į rezultatus orientuotu valdymu. Į rezultatus
orientuoto valdymo skatinimas viešajame sektoriuje yra glaudžiai susijęs su vidaus kontrolės
sistemų stiprinimu, rezultatyvesniu lėšų panaudojimu viešajame sektoriuje.
Šiuo metu į rezultatus orientuotas valdymas jau įgyvendinamas savivaldybių viešajame
sektoriuje. Kalvarijos savivaldybė vadovaujasi LR Vyriausybės parengta strateginio planavimo
metodika. Tvirtinant biudžetą, nurodomos programos, programų aprašymai, įstaigų strateginiai
veiklos planai, vertinimo kriterijai. Tačiau asignavimų valdytojų atskaitomybė už veiklos rezultatus
dažnai yra nepakankama. Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama šio tikslo, pirmiausia skatins
savivaldybę ir toliau vadovautis LR Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika.
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