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ALMOS ŽUKAUSKYTĖS
PAGRINDINIAI 2013 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Peržiūrėti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnybai
(toliau- Tarnyba) įstatymais priskirtų funkcijų vykdymo strategiją, užtikrinant, kad būtų
įgyvendintos įstatymais nustatytos išorės audito funkcijos, atsiradusios pradėjus taikyti darbe
Tarptautinius audito standartus (toliau- TAS).pertvarkius Savivaldybės viešojo sektoriaus apskaitą
ir atskaitomybę pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartus ir ją kompiuterizavus, ir sėkmingai parengtos ir Savivaldybės tarybai
pateiktos išvados dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
2. Sklandžiai įdiegti reformuotą Tarnybos funkcijų vykdymo strategiją, organizuoti darbuotojų
mokymus dėl tarptautinių audito standartų taikymo praktikoje ir funkcijų, nurodančių prižiūrėti, ar
teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami
kiti piniginiai ištekliai, įgyvendinimą, kad būtų įgyvendintas tarnybos 2013 metų veiklos planas.
3. Skatinti teigiamą ir veiksmingą audito ir kontrolės poveikį Savivaldybės viešųjų finansų, turto
valdymui ir vidaus kontrolės sistemai.
PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
1. Darbuotojams sudaryti sąlygas išklausyti 16 akademinių valandų mokymus dėl TAS taikymo
praktikoje. Tęsti susipažinimą su centralizuota Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), organizuoti ir užtikrinti galimybes naudotis
kompiuterinės programos „Labbis“ informacija, kad būtų sėkmingai įgyvendintas tarnybos 2013
metų veiklos planas, atliktos 2012 metų Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų audito ir pradėtos
2013 metų savivaldybės Konsoliduotų ataskaitų rinkinio audito procedūros.
2. Iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės tarybai pateikti išvadas dėl Savivaldybės 2012 m.
konsoliduotų ataskaitų rinkinio ir dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo
teise valdomo valstybės turto 2012 m. ataskaitos, išvadas pagrindžiant atliktų auditų rezultatais.
3. Iki 2013m. rugsėjo 30 d. Tarnybos steigėjui pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2012 metų veiklos ataskaitą .
4. Iki 2013 m. lapkričio 15 d. suderinti ir patvirtinti Tarnybos 2014 metų veiklos planą ir jį pateikti
atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Užtikrinti tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimą (siektina reikšmė – įgyvendinta ne
mažiau kaip 65 proc. visų teiktų aktualių rekomendacijų) ir Savivaldybės kontrolieriaus priimtų
sprendimų pagal audito ataskaitų rezultatus viešinimą, teisės aktų nustatyta tvarka.
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