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PATVIRTINTA

Klaipedos miesto savivaldybes kontrolieriaus

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO T
20 I7 -20 I9.UJU METU STRATE GINIS VEIKL O S PLANAS

Asignavimg valdytojo kodas: 1 gg69 I 5g6

tikslas - skatinti paLang4
efektyviq kontroles sistem4,

2016 m asignavimai stirti Kaipedos miesto savivaldybes Kontroles
teisetumo auditus ir strateginiam

ir audito tarnybos veiklos
tikslui igyvendinti, sudare

organizavimui, atliekant finansinius ir
156,3 flftst. Eur.

TIKSLO IGYVENDINIMO UZDAVINIAI IR PRIEMONES

Vykdydama veiklQ Kontroles ir audito tarnyba atlieka finansinius ir teisetumo bei
veiklos auditus ir patikrinimus.

Siekiant strateginio tikslo - skatinti paiangl Klaipedos miesto savivaldybes turto
valdym4 ir naudojim4, sukuriant efektyvi4 kontroles sisterl4, bei kokybiSk4 savivaldybei priskirtq
funkciiq vykdymQ, atsiZvelgiant i ramybos misii4, vykdomas uzdavinys:

Uidavinys

PriZiurdti ar teis€tai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtas bei patik€jimo
teise valdomas valstybds turtas, kaip vykdomas savivaldybds biudzetas ir

naudojami kiti finansiniai i5tekliai

Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2016m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Pateiktq rekomendacij q

igyvendinimo santykis (proc.)
92 95 95 95



Savivaldybes kontroles ir audito rlarnybos veiklos
organizavimas, atliekant finansinius ir teisetumo bei veiklos

auditus ir patikrinirnLus.

l. Parengti Klaipedos miesto savivaldybes kasmetinio
finansinio ir teisetumo audito plan4 ir strategij4.

2. Atlikti suplanuotus finansinius, veiklos, teisetumo auditus bei

nuomong

ZwroclSrrEJr rSrEKLrAr rR vALDyMo rSLArDos

Kontroles ir audito tarnyboje 2016 m. buvo patvirtintos 8 pareigybes. Valstybes tarnautojq, gaunandiq
darbo uZmokesti iS savivaldybes biudZeto, darbo uZmokesdio fondas 2017 m. pas[aidiuotas

ralstybes tamautojq ir darbuotojq,
iudZeto, savivaldybiq biudZetq ir
todikos patvirtinimo" nuostatomis

kst. Eur), tadiau jis yra nepakankamas. FaktiSkas
dirbandiqjq valstybes tarnautojq darbo uZmokesdio fondas turi buti ll4,i t[kst. Eur (socialinis
draudimas 35,5 tflkst. Eur), t.y. didesnis 2,5 tukst. Eur nei paskaiiliuotas pagal metodikos nuostatas

staZas, turima patirtis ir kvalifikacija auk5ter;ni nei vidutiniai dydLiainurodyti
ir audito tarnybos 2017 m. [kinei veiklai org;anizuoti i5laidq suma planuojama
m. - 10,2 tiikst. Eur, biuro irangai atnaujinti - 1,0 tDkst. Eur.

TDkst. Eur
2016 m. 2017 m. 2018 m 201,9 m.

Pareigybiq
skaidius (vnt.)

8 8 8 8

l5laidos darbo
uZmokesdiui

I 10,8 I14,5 T15,7 1I7,2

Socialinio
draudimo

34,3 35,5 35,9 36,3

I5laidos veiklos
organizavimui

TT,2 ll,2 II,2 TI,2


