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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VEIKLOS PLANO SUDARYMO APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau vadinama Tarnyba) veiklos plano
sudarymo aprašas reglamentuoja metinio Tarnybos veiklos plano auditams ir kitoms veiklos
priemonėms atlikti rengimą, derinimą, terminus ir šio proceso dalyvius.
2. Veiklos planas – tai detalus tam tikrų vienų kalendorinių metų auditų ir kitų veiklos
priemonių dokumentas, kurį tvirtina Savivaldybės kontrolierius. Veiklos plane nurodomi
finansiniai ir veiklos auditai, tikrinimai, atlikimo laikas, kitos veiklos priemonės.
3. Veiklos planas sudaromas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybinio
audito reikalavimais, Tarnybos veiklos nuostatais, pagrindiniais veiklos principais.
4. Veiklos planas yra viešas dokumentas, su kuriuo gali susipažinti visi suinteresuoti
asmenys.
II. VEIKLOS PLANO RENGIMAS
5. Tarnybos veiklos planą rengia Savivaldybės kontrolierius, jam nesant kontrolieriaus
pavaduotojas.
6. Kitų metų veiklos planas pradedamas rengti ne vėliau kaip einamųjų metų lapkričio
1 dieną.
7. Apie rengiamą veiklos planą galima raštu informuoti Palangos miesto savivaldybės
tarybos komitetus, komisijas, tarybos narius, Merą, kitus subjektus, siekiant gauti papildomos
informacijos veiklos planui sudaryti.
8. Parengtas veiklos plano projektas teikiamas svarstyti Kontrolės komitetui. Kontrolės
komitetas svarsto Tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano
projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5
dienos grąžina šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
9. Kontrolės komitetui pritarus parengtam veiklos plano projektui, su juo
supažindinama Valstybės kontrolė ir Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuota
vidaus audito tarnyba.
10. Savivaldybės kontrolierius kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina
ateinančių metų Tarnybos veiklos planą.
11. Veiklos planas tvirtinamas Savivaldybės kontrolierius įsakymu.
12. Patvirtintas veiklos planas skelbiamas Palangos miesto savivaldybės internetiniame
puslapyje.
III. REIKALAVIMAI SUDARANT VEIKLOS PLANĄ
13. Į metinį veiklos planą turi būti įtraukiami Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio ir turto bei lėšų naudojimo auditas(-ai), kuris(-ie) užtikrina Vietos savivaldos įstatymo
reikalavimų įgyvendinimą.
14. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir turto bei lėšų naudojimo auditas(ai), detalizuojamas(-i) pagal sritis, kuriose bus atliekamos audito procedūros. Sritys, kuriose bus
atliekamos audito procedūros, atrenkamos audito planavimo metu, skiriant pakankamai dėmesio
svarbiausioms audito sritims.

15. Į metinį veiklos planą turi būti įtrauktas bent vienas veiklos auditas.
16. Veiklos planas sudaromas išskiriant šias dalis:
16.1. Finansiniai ir teisėtumo auditai, audito procedūros;
16.2. Išvadų Savivaldybės tarybai pateikimas;
16.3. Veiklos auditai ir kiti tikrinimai;
16.4. Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas, audito kokybės valdymas,
kvalifikacijos kėlimas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Patvirtintas Tarnybos veiklos planas iki einamųjų metų lapkričio 25 d. siunčiamas
Valstybės kontrolei.
18. Tarnybos veiklos plano vykdymą organizuoja Savivaldybės kontrolierius ir yra už tai
atsakingas. Veiklos planas įgyvendinamas, paskirsčius plano priemones Tarnybos darbuotojams,
įvertinus jų kvalifikaciją bei turimą profesinę patirtį ir išrašius pavedimus auditams atlikti.
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