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KALVARIJOS SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBOS
2018 MIrTU VTTIKLOS PLANAS
Kalvarilos savivaldybes kontroles ir audito tarnybos 2018 m. veiklos planas parengtas
vadovaujantis LR Vietos savivaldos istatymo 27 straipsniu.
Auditq atlikimas
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I

Nr
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Apimtis

Audito subjektas ir r[Sis

darbo dienomis

Savivaldybcs 201 7 metq finansiniq ataskaitq rinkiniq ir
savivaldybes konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq

rinkinio auditas. I5vados del pateikto tvirtinti
konsoliduotqlq ataskaitq rinkinio ir savivaldybes

Komentarai

Vykdant LR Vietos

40

biudZeto rengimas. Taip pat 2017 metq Savivaldybes
biud2eto vykdymo ir kitq piniginiq iStekliq naudojimo

savivaldos istatymo
27 straipsnio I
dalies 2 punktq
tki 2017 -07 -1s

aud itas
).

tviftinti 201 7
metq konsoliduotqjq biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkinio, del savivaldybes biudZeto ir turto naudo.iirno

LR VSI 27 str.

I5vados Savivaldybes tarybai del pateikto
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tki 2017-07-15

teikimas
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Finansinis (teisctumo) auditas ..Vietiniq rinkliavq
surinkimas ir apskaita Kalvarijos savivaldybeje"
Veiklos auditas,.Kalvarijos savivaldybeje jgyvendintq
investiciniq projektq efektyvumas ir nauda visuomenei"
Projektai: ,,Universalaus daugiafunkcio centro
steigimas Kalvarijos savivaldybeje" (baigtas 2015 m.),
.,Pastato Akmenynq seni0nijoje renovacija, pritaikymas
bendruomcnes reikmems ir aplinkos sutvarkymas"
(2015 m.)...Jungenq kult[ros namq paslato renovacija
ir aplinkos gerblvio sutvarkymas" (2014 m.),.,Pastato,
esandio Mokyklos g. 3, TarprubeZiq kaime,
modemizavimas' (201 5 m.), ..Bendruomends
reikmems naudojamq pastalq rekonstrukc ijos
kaimuose" (kaimai atrenkami atrankos b0du).
I auditq gali b[ti jtraukiami ir kt. investiciniai projektai.
Veiklos auditas,,Neformalaus mokiniq Svictirno
organizavimas Kalvariios savivaldybej e"
(Audituojamos neformalaus Svietirno sritys ir subje ktai
hus atrinkti atlikus sub e
atrank
Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybes tarybos
vedimus
Savivaldybes tarybos, kornitetrl, mero nenumatytq
kd mas
r edim
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LR VSJ 27 str. 9 d
7p.
LR VSI 27 str. 9 d.
7p.
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LR VS[ 20 str. 2 d
lo p.
LR VS[ 20 str. 2 d
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Kontrol€s funkcijos, Tarnybos darbo organizavimas,
metodinis darbas

Komentaras

Apimtis
8

Tarnybos darbo organizavimas, vadovaujantis LR
Darbo kodeksu, LR Valstybes tarnybos, LR Vietos
Nuolat

savivaldos !statymais, savivaldybes tarybos sprendimais
ir kitais teises aktais
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t4
I

15

t6.

ll.

Atsi2velgiant j
naujq teises aktq
priemim4 ir jq
pakeitimus
LR VSI 27 str. 9 d.

Auditq planavimas institucijos lygmenyje, metinio
veiklos plano rengimas ir io tvirtinimas
lSvadq dcl savivaldybes naudojimosi bankq keditais.
paskolq emimo, garantijq tcikimo ir laidavimo
kreditoriams uZ savivaldybes kontroliuojamq lmoniq
imamas paskolas, del vie5ojo ir privataus sektoriaus
partnerystds sutardiq.
Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos buhalterines

Nuolat

I

d.

Kas menesi, ketvirt

apskaitos tvarkymas. finansiniq ir kitq ataskaitq
rengimas ir jq terkimas atitinkarnoms institucijoms
2017 metq Kontrolieriaus veiklos metines ataskaitos
rengimas irjos pateikimas Savivaldybes tarybai
Kiti patikrinimai, kontroles ir audito priemon€s, kurias
gali pavesti atlikti savivaldybes taryba, Valstybes
kontrole, teisesaugos ir kitos valstybes institucilos

j

ir metines

Nuolat

ataskaitos
1 arybos reglamcnte

Dalyvavimas savivaldybes tarybos, Kontroles komiteto,
kitq komitetq posedZiuose, savivaldybiq kontrolieriq
asociaciios veikloie
Audito kokybes priemoniq diegimas ir valdymas, kitos
Valstybinio audito reikalavimq igyvendinimo
priemon€s
Archyvo dokumentq tvarkymas, tamybos ve iklo s
kitomis
dokumentavimas, susira5inej imas su
institucijomis ir !staigomis
Dallvavimas scminaruosc, kvalilikacijos kelimas ir

profcsiniq gebcjirnq ugdymas, metodinis

3p.
LR VS| 27 str. I
6p.
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nustatltu tcrminu

NLrolat

Cavus pavedim4

I'agal darbowarkg
LR VSI 27 str. 9 d.
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5p.
Pagal Valstybinio

Nuolut

audito reikalavimus

NuolaL

LR VSI 27 str. 9 d.
1,7 p.
Pagal mokymo

darbas,

N

programq ir poreiki

uolat

I

konsultavimas

t8.

Bendradarbiavimas

su kitomis

kontroliuojandiomis

Nuolat

Pagal poreikj

Nuolat

l.R VSI 27 str. 9 d.
l3 p.

Nuolat

LR VSI 27 str. 9

instituc ijom is. biud2etinem is jstaigomis

l9

20

ir jq

pra5ymq nagrinejimas
savivaldybes l<ontrolieriaus kompetencijos klausimais.
Patikrinimq atlikimas pagal skundus ir paklausimus
Prevencines priemones nustaty,tiems paZe idimams

Cyventojq priemimas

12 p.

2l

Kita nenumatlta veikla.

SUDERINTA
Kalvarijos savivaldybes tarybos
Kontroles komiteto 20|7 -12-22
posedZio protokolu Nr. l/- 5D
Kontroles komiteto pirmininko pavaduotoj
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