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KALVARIJOS SAVIVALDYBTS TONTNOIES TN NUUTO TARNYBOS
20r7 METU VEIKLOS PLANAS

Auditq atlikimas
Eil.
Nr.

Audito subjektas ir r[Sis

I

Savivaldybes 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkiniq ir
savivaldybes konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq

A

pimtis

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

.t0

biudZeto rengimas. Taip pat 2016 metq Savivaldybes
biudZeto vykdymo ir kitq piniginiq iStekliq naudojimo
2

Komcntarai

darbo dierrorr is

auditas
ISvados Savivaldybes tarybai del pateikto

tvirtinti 20 | 6
metq konsoliduotqjq biudZeto vykdyrno ataskaitq
rinkinio, del savivaldybes biud2eto ir turto naudo.iimo

Vykdant LR Vietos
savivaldos istatymo
27 straipsnio I
dalies 2 punktq
Iki 2017-07-r5

I

d.

LR VSI 27 str. 9
7p.

d

LI{ VSI 27 str. 9
7p.

d.

LR VSI 27 str.
2o

2p.ir9d. l0p.
Iki

20 r 7-07- | 5

teikimas
J

Finansinis auditas ,,Mokinio krepSelio leiq
panaudojimas" Savivaldybes vieSojo sektoriaus
subjektuose (Audituojami subjektai bus atrinkti
patvirtinus 2017 m. Savivaldybes biLrd2et4 ir atliktrs

l5

atrank )
4

Finansinis auditas .,Darbo u2mokesdio lcSq
panaudojimas" Savivaldybes vieSojo sektoriaus
subjektuose (Audituojami subjektai bus atrinkti
patvirtinus 2017 m. Savivaldybes biudZet4 ir atlikus

30

atran
5

Veiklos auditas,,Savivaldybes disponuoiarno

6

panaudojimo efektyvumas" (Audituojami subiektai ir
turtas bus atrinkti patvirtinus 2017 m. Savivaldybes
biudZet4 ir atlikus subjektq atrank4)
Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybes tarybos
pavedimus
Savivaldybes tarybos, komitetq, mero ncnttlnatytLl
vedim
kd mas

1

tLrrto

l5

30
30

N|"t"str'ed
LR VSI 20 str. 2
lo p.
LR VSI 20 str. 2
lo p.

d.
d.

l

Kontrol6s funkcijos, Tarnybos darbo organizavimas,
metodinis darbas
Apimtis
8

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

10.

Auditq planavimas institucijos lygmenyje, metinio
veiklos plano rengimas irjo tviftinimas

12

13.

14.

15.

I6

t].

3

3p.

Nuolat

6p.

ISvadq dOl savivaldyb0s naudojimosi bankq kreditais,

paskolq emimo, garantijq teikimo

ll.

Atsi2velgiant i
naujq teises aktq
pricmirn4 irjq
pakeitimus
LR VSI 27 str. 9 d.

Nuolat

savivaldos istatymais, savivaldybes tarybos sprendimais
ir kitais teises aktais
9

Kome ntaras

LR VSI 27 str. I d.

ir

laidavimo
kreditoriams uZ savivaldybes kontroliuojamq jrnoniq
imamas paskolas, del vie5ojo ir privataus sektoriaus
prtnerystes sutardiq.
Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos buhalterines
apskaitos tvarkymas, finansiniq ir kitq ataskaitq
rengimas ir jt{ teikimas atitinkamoms institucijoms
201 6 metq Kontrolieriaus veiklos metines ataskaitos
rengimas irjos pateikimas Savivaldybes tarybai
Kiti patikrinimai, kontroles ir audito priemones. kurias
gali pavesti atlikti savivaldybes taryba, Valstybes
kontrol6, teisesaugos ir kitos valstybes instituciios
Dalyvavimas savivaldybds tarybos, Kontroles komiteto,
kitq komitetq posedZiuose, savivaldybiq kontrolieriq
asociacijos veikloje
Audito kokybes priemoniq diegimas ir valdymas, kitos
Valstybinio audito reikalavimq jgyvendinimo
priemones
Archyvo dokumentq tvarkymas, tarnybos vc ik los
dokumentavimas, susiralinej irnas su
kitomis
Instl tucijomis ir jstaigomis
Dalyvavimas seminaruose, kvalifikacijos kelirnas ir

profesiniq gebejimq ugdymas, metodinis

I

Kas menes j, ketvirtj

Nuolat

7

Nuolat

t2

ir metines
ataskaitos
Talybos reglamente
nustatytu terminu
Cavus pavedimq
Pagal darbotvarkg
LR VSI 27 str. 9 d

5p.
Pagal Valstybinio

Nuolat

Nuolat

audito reikalavimus

I LR VSI 27 srr. 9 d.

r.2

p.

I

Pagal mokymo

darbas,

Nuolat

programq ir poreikj

Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojandiornis
institucijomis, biudZetinemis istaigomis
Gyventojq priemimas ir jq praSymq nagrinejirnas
savivaldybes kontrolieriaus kompetencijos klausirrais.
Patikrinimq atlikimas pagal skundus ir paklausimus

Nuolat

Pagal poreikj

Nuolat

LR VS[ 27 str. 9 d.

Prevencinds priemonds nustat),tiems paZeidimams

Nuolat

konsultavimas
18.
19.

20.

i3

p.

LR VSI 27 str. 9
12 p.

21

Kita nenumatyta veikla.

SUDERINTA
Kalvarijos savivaldybes tarybos
Kontroles komiteto 2016-11posedZio protokolu Nr. r-.1y'
Kontroles komiteto pirmininkas
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