
AUDITO ATASKAITA
DTLIIGEGIV SAVIVALDYBES SOCIALINIIJ PASLAUGU CENTR O 2OI|METU FINANSINIUATASKAIT(J RINKINIU TEISINGUMO BEI LESU IR TURTO NAUDOJIMo IR DISPoNAVIMo

JAIS TEISETUMO

PAGEGIU SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBA

2020 m. rugsejo 23 d. Nr. K3-AI12
Pagegiai

Auditas atliktas, vykdant savivaldybes kontrolieriaus
2020-07 -01 isakym4 Nr. Kl -7

Audit4 atliko savivaldybes konholierius Dainius Kinderis

Auditaspradetas 2020-07-Ol
Auditas baigtas 2020-09-23

Pagdgi4 savivaldybds kontrolis ir auclito tarnyha



lLanga' .........3
I. Audito rezultatai 

. ... . ..4
l. 1. Finansiniqirataskaitqrinkiniosudarymasirpaskelbimas..... ...........4
1.2. Centro buhalterine apskaita su trdkumais, silpna vidaus kontrole ......5
1' 3' Ilgalaikiai isipareigojimai prisiimti nesivadovaujant teises aktq reikalavimais......6
l. 4. Netinkamas viesqjq pirkimq vykdymas. ......6
1,5, Centro veiklos efektyvumo vertinimas ..... .......7
1.6. Rekomendacijos. ..........g

II. Rekomendacijq igyvendinimo planas. ..,...g
Priedai ........ 1l

Pagegiry savivaldybes kontroles ir audito tarnyba



Finansinio (teis etumo) audito atas kaita

IZANGA

Vadovaujantis Vietos savivaldos istatymu', Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tamyba atliko
finansin! ir teisetumo audit4. Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, ir tarptautinius
audito standartus (TAS).

Audito pagrindas - Pagegiq savivaldybes (toliau - Savivaldybe) Tarybos 2020 m. birZelio 18 d.
sprendimas Nr. T-116, Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus 2020-07-01 isakymas Nr. K1-7.
Audito tikslas - ivertinti Pagegiq socialiniq paslaugq centro 2019 m. finansiniq ir biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkiniq duomenq tikslum4, teisingum4; ivertinti Savivaldybes biudZeto istaigai skiriamq lesq
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetum4 ir pareikSti nepriklausom? nuomong.
Audituojamas subjektas - Pagegiq socialiniq paslaugq centras (toliau - Centras) adresas Vilniaus g.

4a, LT-56089 Pagegiai, identifikavimo k. 178059150, istaigos savininkas - Savivaldybe; Centro
savininko teises ir pareigas igyvendina Savivaldybes taryba. Centras yra Savivaldybes biudZetine

istaiga, kurios veiklos tikslas - teikti socialines paslaugas Savivaldybes gyventojams, kurie del
amZiaus, neigalumo, socialiniq problemq i5 dalies ar visiSkai neturi, neigUE arba praradg gebejimus ar
galimybes savarankiSkai r[pintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir, sudarant Siems asmenims
(Seimoms) s4lygas ugdyti ar stiprinti gebejimus ir galimybes savaranki5kai sprgsti savo socialines
problemas, palaikyti socialinius ry5ius, padedant iveikti socialing atskirti ir integruotis i visuomeng.
Centro nuostatai patvirtinti Savivaldybes tarybos 2014-04-24 sprendimu T-66 (su velesniu papildymu)
ir iregistruoti Juridiniq asmenq registre 2014-05-06.
Audituojamas laikotarpis - 2019 metai.

Audito ataskaitoje pateikti tik Sio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomone del
2019 m- biudZeto vykdymo ir finansiniq ataskaitq rinkinio duomenq ir Centro biudZeto leSq ir turto
valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatymq nustatytiems tikslams
parei5kiama audito iSvadoje.

Audito apimtis ir taikyti metodai iSsamiau apra5yi priede ,,Audito apimtis ir metodai" (l l psl.). Si
audito ataskaita yra Savivaldybes 2020 mety konsoliduotqjq biudZeto vykdyrno ir finansiniq ataskaitq
rinkiniq finansinio ir teisetumo audito ataskaitos sudetine dalis.
Finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto likutis pagal 2019 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq
metq Centro finansines blkles ataskaitos duomenis per 2019 metus sumaZejo 73,7 ttikst.Eur (nuo
287,4 t[kst.Eur iki 213,7 tlkst.Eur).
Pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatyrno reikalavimus, uZ Centro 2019
metq pateiktq ataskaitq teisingum4 yra atsakingas subjekto vadovas, jis tai pat yra atsakingas uZ FAR
duomenq parengim4 ir pateikimqpagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus teises aktus. Centro finansiniq ataskaitq rinkinys
Savivaldybes nustatyta tvarka konsolidavimui teikiamas Administracijos finansq skyriui.
Vartoj ami s ut rump inimai :

Ataskaita - audito ataskaita del Pagegiq savivaldybes socialiniq paslaugq centro 2019 m. finansiniq ir
biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq teisingumo bei le5q ir turto naudojimo ir disponavimo jais
teisetumo.

Centras - Pagegiq savivaldybes socialiniq paslaugq centras;

rVietossavivaldosistatymo2Tstr.gd.,lgg4-07-07 
Nr. I-533(suvdlesniaispakeitimais), TAR2018-11-23,Nr. 18921.

' Valstyb6s kontrolieriaus 2002-02-21 isakymu Nr.V-26 patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai (su pakeitimais), TAR 2Ol7-09-26, i. k. 2017-15079, Vietos
savivaldos istatymo 27 str. 5 d ., Zin., tggq, Nr. 55-1049, 2008-09- 15, Nr. I t3-4290, TAR 2018-l 1-23, Nr. 18921.



CVP IS - Centrine t
Savivaldybe - Pagegiq savivaldybe;
VSAI - vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;
VSAFAS - vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;
FAR - finansiniq ataskaitq rinkinys;
Taryba - Pagegiq savivaldybes taryba;

Administracija - Pagegiq savivaldybes administracija;
Administracijos direktorius - Pagegiq savivaldybes administracijos direktorius.

kuri sudaro,:

1) finansines biikles ataskaita;

2) vieSojo sektoriaus subjekto veiklos rezultaq ataskaita;
3) vieSojo sektoriaus subjekto pinigq srautq ataskaita;
4) vie5ojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokydirl ataskaita (toliau - grynojo turto pokydiq ataskaita);
5) finansiniq ataskaitq aiSkinamasis raStas.

centras parenge finansines ataskaitas kaip to reikalauja vsAI 26 str., isskynrs tai, kad nebuvo
tinkamai parengtas ir pateiktas finansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas; finansine atskaitomybe
neskelbiama taip, kaip to reikalauja istatymo 33 str.: ,,Vie5ojo sektoriaus subjekto ne maZiau kaip trejq
paskutiniq finansiniq metq pasiraSytos ir Sio istatymo nustatyta tvarka pateiktos metines ataskaitos ir
veiklos ataskaitos <...> skelbiamos jo interneto svetaineje, o jeigu jos neturi, - kontroliuojandiojo
vie5ojo sektoriaus subjekto interneto svetain€je". Centro interneto svetaineje metines ataskaitos ir
aiSkinamieji ra5tai nera skelbiami. Rengiant FAR, nesivadovauta 6-uoju'VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
ai5kinamasis ra5tas", kuris nustato bendruosius finansiniq ataskaitq sudaryrno ir privalomojo turinio
reikalavimus, detalizuoja veiklos rezultaq, finansines blkles, grynojo turto pokydiq, pinigq srautq
ataskaitose nurodytas sumas tiek, kiek to reikia teisingai suprasti pateiktai informacijai, ir kurie padeq
finansiniq ataskaitq informacijos vartotojams suprasti vie5ojo sektoriaus subjekto finansines ataskaitas.
Ai5kinamojo ra5to strukt[ra yra pastovi ir privaloma.

Istaigos finansines ataskaitos rengiamos vadovaujantis lstaigoje patvirtinta Apskaitos politika ir
VSAFAS' Apskaitos politika parengta iki 2015 m., patvirtinta direktorbs 2014-12-30 isakymu Nr. V-65.
Apskaitos politika (iSskyrus Centro apskaitos politikos dalies - darbo apmokejimo sistemos pakeitimq,
patvirtintq direktores 2017-02-24 isakymu Nr. V-12 ir materialiniq vertybiq apskaitos pakeitim4,
patvirtint4 2018-03-12 isakymu Nr. V-7), nebuvo keidiama. Esama rizikos, kad keidiantis apskaitos
tvarkym4 nustatandiq teises aktq nuostatoms, apskaita nebus tvarkoma tinkamai. Taip par esama rizikos,
kad Centro' kaip vieno i5 Savivaldybes subjekq grupds, apskaitos politika nebus suderinta ir nesutaps su
kontroliuojandia Savivaldybe tiek, kad tq padiq [kiniq operacijq ir [kiniq ivykiq registravimas duorq t4
patirezultat4..

t vieso.lo sektoriaus atskaitomybes istat),mo l5 str.2 d.,22str.4 d.,23 str.l d.2 p. ir 4 d,.,Lin.,2007, Nr. 77-3M6,2013, Nr.l30-6621.ten pat,26 str 1 d..
5 Finansq ministro 2008-08-18 isakymu Nr.lK-247 patvirtintas 6-sis vSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq aiskinamasis rastas.. (su pakeitimais), zin., 200g, t tr. 97-3756, i.k. 10820501 sAK001K-247.
u Finansq ministro 2018-08-28 isakymu Nr.lK-298 ,,Del vie5ojo sektoriaus subjekq buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apraso patvirtinimo,.parvirtint
apralo 6 p., zin. 200s, Nr.6z-243r, i. k. 1052050rsAK00rK-170, reR zott-ris-zti i.t .zots-t:ozz.

II AUDITO REZULTATAI

l. Finansiniry ir ataskaitry rinkinio sudarymas ir paskelbimas
Pagal Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatym4' Centras rengia metiniq finansiniq ataskaitq rinkini,
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Centre buhalterine ,
atskirus buhalterines apskaitos sistemq (NEVDA) modulius, neuZtikrinamas tinkamas Siq sistemq
veikimas' Tokiu budu istaigos biudZeto le5os apskaitai tvarkyti ar buhalterinems programoms isigyi gali
bDti panaudotos nerezultatyviai, egzistuoja didele klaidq atsiradimo, reikiamo apsakitos darbuotojq
kvalifikacijos lygio palaikymo rizika, o apskaitos tvarkymas reikalauja daug laiko s4naudq, neefektyviai
naudojami darbo i5tekliai.

2. centro buhulterind apskaita su trilkumais, silpna vidaus kontroli
Pagal biudZeto sandaros istatym4 asignavimq valdytojai privalo uZtilffinti programq vykdymo ir

paskirtq asignavimq naudojimo teisetum4, ekonomiSkum4, efektyvum4 ir rezultatyvum4. BiudZetiniq
istaigq lstatyme' nurodyta lstaigos vadovo pareiga uZtikrinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4,
veiksming4 biudZetines istaigos vidaus kontroles sistemos sukUrimq, jos veikim4 ir tobulinim4.

Nesivadovavo vie5ojo sektoriaus subjektq privalomuoju bendruoju s4skaitq planu registruojant
ilgalaiki turt4, r-rkinio inventoriaus bei medZiagq ir Zaliavg ukines operacijas nesilaike nustatytos turto
apskaitos ir panaudojimo kontroles veiksmq ir neuZtikrino ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos
kontro lds, pav yzdLiui:

Ilgalaikio turto apskaitoje neuZregistruotas 2019 m. lsigytas materialiojo ilgalaikio turto objektas
kopijavimo aparatas Konica - fakti5kai isigyti trys Sio irenginio komponentai (uZpajamuoti po 495,00
Eur)' Kaip nustatyta vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes 12 standarte (VSAFAS)
,,Ilgalaikis materialusis turtas" ir Centro patvirtintos, apskaitos politikos III dalies 23 punkte: ,,Jei keli
pana5iq savybiq ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialinio turto vienetai negali funkcionuoti
vieni be kitq, jie privalo blti sujungti ir apskaitoje registruojami kaip vienas ilgalaikio turto vienetas, net
jei kiekvieno jq isigijimo savikaina yra maZesne nei Vyriausybes nustatyta minimali IT verte (500 Eur),
tadiau jq visq bendra isigijimo savikaina vir5ija Vyriausybes nustatyt4 minimali4 IT vertg, jos turi tureti
tqpati inventorini numeri, o duomenq korteleje furi b[ti nurodya, iS keliq daliq vienetas sudarytas. Tuo
btdu nera galimybes suvesti s4sajq tarp inventoriniq ir identifikaciniq numeriq, del ko tampa negalimas
fakti5kas (daikto) egzistavimo fakto palyginimas su istaigos duomenimis, gali blti nenustatyta tiksli
(daikto) naudojimo pradZios data, nenustatyta tiksli (daikto) nura5yrno prieZastis; ilgalaikio rurto
informacija apskaitoje nera tiksli (nenurodyi unikalls numeriai, komplektq sudetis); nebuvo rengiami
trumpalaikio turto ([kinio inventoriaus) atidavimo naudoti aktai, neaisku kam turtas atiduotas naudoti.

Viena i5 svarbiausiq kontroles priemoniq finansiniq ataskaitq duomenq teisingumo uZtikrinimui yra
kokybiSkas metines inventorizacijos atlikimas. Vertinant metines inventorizacijos atlikimq bei
iforminimE nustateme, kad istaigoje fakti5kai metine materialiniq vertybiq inventorizacija atlikta
formaliai iforminant, nes nebuvo uZtikrintas Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymoo reikalavimo,
kad apskaitos duomenys pagrindZiami turto ir isipareigojimq inventorizavimo duomenimis. Rengiant
2020 metq f,tnansines ataskaitas, Centro direktoriaus isakymu, turto vienetq apskaita buvo koreguota.

Del nustatytq dalykq negalejome patvirtinti Centro 2019 metq finansiniq ataskaitq rinkinio A.IL eil.
,,Ilgalaikis materialusis turtas" nurodyto 22 030,00 Eur likudio ir atitinkamai D. eiluteje ,,Finansavimo
sumos" nurodyto 62 396,95 Eur likudio ataskaitinio laikotarpio pabaigai teisingumo.

Centras yra registruotas kaip labdaros ir paramos gavejas, dalyvauja paramos akcijose bei skirstant
labdarE, tadiau, apskaitant gaut4 param4, nesilaikyta veikl4 reglamentuojandiq teises aktqn, nes

7 Centro direktoriaus 2014-12-30 isakymu Nr.v-65 patvirtinta apskaitos politika.
8 Centro direktoriaus 2020-01-20 isakymas Nr.V-3.
e Labdaros"irparamos [statymo t i str. Zin. 1993, Nr. 2l-506, i.k.093l0l0lsrA000l-172, n.red.TAR zol5-12-30,i.k.2015-21003, Buhalterinds apskaitos istaym5, l2 str', Lin.,2ml-tt-28, Nr. 99-3515, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 isaiymu Nr.V-l1g ,,Del dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisykliq

Pag,igit1 savivaldybes kontroles ir audito tarnyba



vadovaujantis Buhalte ,

suraSomi naudojant eurq, o prireikus - ir eurq, ir uZsienio valiut4. Vykdant Siq veikl4, negalime patvirtinti, kad
ji yra vykdoma ar dokumentuojama teises aktq nustagrta tvarka.

3. Ilgalaikiai isipareigojimai prisiimti nesivadovaujant teisis aktry reikalavimais
Audito metu nustateme, kad Centras lsipareigojo istaigos kreditoriui - Turto bankui - del visos kredito

sutartyje nurodytos prievoles. Centras su Turto banku 2017-11-14 pasira5e skolos grqZinimo sutarti Nr.
1.8-42 T5-9) grqLinti moketinas Turto bankui sumas: i5moketo ir nepanaudoto avanso le5as ir
priskaidiuotas palukanas. Centras pagal Siuos dokumentus isipareigojo Turto bankui pagal 2017-Il-14
pasira5yt4 skolos gr4Zinimo sutarties pried4 - mokejimo grafik4 - atlikti mokejimq uZ 186 727,31 Eur.
kurio paskirtis - projektui Nr. VPI-1.1-SADM-04-K-01-055 iSmoketo ir nepanaudoto avanso lesq bei
priskaidiuotq palDkanq grqLinimas Turto bankui (2019-12-31 likutis 149,4 tukst.Eur). Atkreiptinas
demesys, kad toks istaigos sudarytas susitarimas, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.76 str. I d. ir 6.90
str. 1 d. pagal savo prasmg yra priskiriamas ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq prisiemimas, todel ji
sudarydamas Centras paZeidd BiudZeto sandaros istat5rmo,o 101 straipsn!, kad biudZetines istaigos savo
vardu negali prisiimti jokiq skoliniq isipareigojimq pagal isipareigojamuosius skolos dokumentus,

iskaitant paskolos, finansines nuomos (lizingo) sutartis, bet jomis neapsiribojant, ir Vietos savivaldos

istatymo 16 str. 2 d. 28 p., kuris numate, kad tik savivaldybes taryba, laikydamasi istatymq nustatytq
skolinimosi limitq ir gavusi savivaldybes kontroles ir audito tarnybos iSvad4, turi teisg prisiimti
sprendimus del paskolq emimo, garantijq teikimo uZ ilgalaikes paskolas; Centro driektorius
pasira5ydamas sutart!, vir5ij o nuostatq,' j am suteiktus lgalioj imus.

PaZymetina, kad Sis teises aktq paZeidimas buvo nustatytas Savivaldybes tarybai teiktoje Savivaldybes
kontroles ir audito tarnybos 2019-01-12 audito ataskaitoje (2.3 p.) Nr. K3-AI7 "Del pagegiq

savivaldybes 2018 metq biudZeto ataskaitq rinkiniq, biudZeto vykdymo, le5q ir turto naudojimo
finansinio (teisetumo) audito".

4. Netinkamas vieiqjry pirkimry vykdymus

Audito metu nustatyta, kad 2019 metais Centras vykde tik maZos vertes supaprastintus viesuosius
pirkimus.

Audito metu, perZilrejus vie5qlq pirkimq reglamentavim4 ir pasirinktinai proceduras, nustatyta:
pateiktame 2019 m. vie5rfq pirkimq Zurnale palymdta,kad20lg metais atlikti 83 maZos vertes pirkimai
uL 22 890,14 Eur (Zurnale ira5yta suminiai 22 9L9,84 Eur - aritmetine klaida), i5 jq a2 prekiq pirkimus
uL 9661,11 Eur ir 41 paslaugq pirkimq uZ 13229,03 Eur; veliau taip par pateiktas kitas 2019 m. viesqjq
pirkimq Zurnalas, kuriome paLymeta,kad 2019 metais atlikti 110 maZos vertds pirkimq uL,31295,00
Eur; pagal istaigos CVP IS sistemoje pateiktq Vie5ojo pirkimo sutardiq, pirkimo sutardiq ir vidaus
sandoriq ataskaitos Atn-3 formQ bendra sudarytq sutardiq atlikus maZos vertes pirkimus verte nurodyta
26443,40 Eur - tuo budu istaiga nevykde Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq,, reikalavimo -
registruoti visus su istaigos veikla susijusius parengtus ir gautus dokumentus - ne visi vie5qjq pirkimq
dokumentai istaigoje yra registruojami. Centro direktorius 2017-12-30 isakymu Nr. V-51 patvirtino

patvirtinimo"(su pakeitimais) patvirtintq taisykliq 9, l0 p, Zin. 2011, Nr. 88-4230, i.k. l l I508AISAK000V-l18, Tarybos zo14-05-2g sprendimu Nr. T-91
pa(virtintos paramos skirsrymo taisykles 42 p., Centro direktoriaus 2016-12-30 isakymu Nr.V-49 patvirtintas gaunamos labdaros administravimo tvarkos apra5a
"'BiudZeto sandaros jstatyno l0r str. Zin. 1990, Nr. 24-596,2004,Nr.447, f.q,R ZbtZ-ZOOO:.

Tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. T-66 patvirtinti cenrro nuosrarai, 25.5 p, www.pagegiai.lt.
'' 

.Lietuvos vyriau.siojo archyvaro 20ll-07'04 isakymu Nr.V- I 18 ,,Ddl dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq patvirtinimo" (su pakeitimais) patvinintq
taisykliq 9, l0 p, Zin., 201 l, Nr. 88-4230, i.k. I I l508AISAK000v-118.



MaZos vertes rOrlr^U o
reglament4, konfidencialumo ir pasiZadejimq formas; apra5asr. nustato, kad pirkimus Centre organizuoja
ir atlieka vie5ojo pirkimo komisija. Pagal pateiktus dokumentus, tuo minetos komisijos veikla Centre
pasibaige, nes 2019 metq vie5qjq pirkimo Zurnalo duomenimis, visus pirkimus Centre vykde pirkimq
organizatorius - duomenq, kad Centre vie5qjq pirkimq funkcijas btrtq vykdZiusi vie5qjq pirkimq
komisija, istaiga nepateike. |staigos direktoriaus patvirtintas Centro supaprastintq maZos vertds pirkimq
planas 2019 metams. Kaip nustat)rtar' " Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus, atvejus, kada pirkimo
procedlr4 atlieka pirkimq organizatorius, o kada - Komisija, perkandioji organizacija nustato vidaus
dokumentuose: "Pirkimo proced[r4 atlieka pirkimq organizatorius ar Komisija; tuo padiu metu
atliekamoms kelioms pirkimo proced[roms gali b[ti paskirti keli pirkimq organizatoriai arba sudaromos
kelios Komisijos; atvejus, kada pirkimo proced[rq atlieka pirkimq organizatorius, o kada - Komisija,
perkandioji organizacija nustato vidaus dokumentuose; Komisija dirba pagal iq sudariusios
perkandiosios organizacijos patvirtint4 darbo reglament4; pirkimq organizatorius ir Komisija yra
atskaitingi perkandiajai organizacijai ir vykdo tik ra5ytines jos uZduotis bei ipareigojimus". Cenrro
apra5e'' nustatyta, kad pirkimq organizatorius organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus tuomet, kai
tokiems pirkimams nesudaroma vie5ojo pirkimo komisija. Pirkimq organizatoriaus veikla ir atsakomybe
Centro tvarkose ar reglamentuose (iSskyrus pirkimq apra5o 18 ir 21 punktus) nera kaip nors apibreLta ar
reglamentuota. Tai rodo, kad istaigoje nera sukurtas veikiantis pirkimq sistemos kontroles mechanizmas.

|staiga nesilaike nesilaikant Vyriausybes nutarimu,' patvirtintq nuostatq del sutardiq sudarymo
terminq, atskirais atvejais prekes (paslaugos) istaigoje perkamos pagal pasibaigusias (nebegaliojandias)
sutartis (kuras) - istaiga nepateike dokumentq, irodandiq viesqjq pirkimq proced[ry iforminimE del
sudarytos degalq tiekimo sutarties; Netaikant arba netinkamai taikant viesuosius pirkimus bei turto
lsigijim4 ir naudojim4 reglamentuojandiq teises aktq bei Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo istatyme patvirtintq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
efektyvumo ir vie5osios teises principq nuostatas'e, vie5qjq pirkimq sutartys galejo bUti sudarytos su
tiekejais, parduodandiais paslaugas ne maZiausia kaina ar ne ekonomi5kai palankiausiomis s4lygomis,
kas galejo neigiamai veikti istaigos paslaugq teikimo veiklos rezultatyvum4.

5. Veiklos efektyvumo vertinimas
Pagal BiudZeto sandaros istatymq asignavimq valdytojai privalo uZtikrinti programr+ vykdymo ir

paskirtq asignavimq naudojimo teisetum4, ekonomi5kum4, efektyvumE ir rezultatyvum4. BiudZetiniq
istaigq fstatyme' nurodyta istaigos vadovo pareiga uZtikrinti racionalq ir taupq leSq bei turto naudojim4,
veiksming4 biudZetines istaigos vidaus kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4.

[gyvendinus Tarybos sprendimu" patvirtinto biudZetiniq istaigq vadovq darbo apmokejimo tvarkos
apra5o nuostatas istaigos direktoriaus atlyginim4 siejant su istaigos veiklos rezultatais siekiant istaigos
tikslq, butq sudarytos prielaidos efektyvesnei ir rezultatyvesnei istaigos veiklai.

|staigos valdymo struktlra patvirtinta Tarybos sprendimu,,, yr& patvirtinta socialiniq paslaugq
valdymo strukhJra22, didZiausias leistinas Centro pareigybiq skaidius (35) patvirtintas Tarybos

rl centro direktoriaus 2017-12-30 lsakymu Nr. v-51 patvirtintas Mazos vertes pirkimq aprasas.
ro Ten pat,4.6 p.

'' VieStSq pirkimq tamybos direktoriaus 2Ol7-06-28 isakymu Nr. 15-97 "Del maZos vertds pirkimq tvarkos apraSo patvirtinimo" TAR, 2017-06-29, Nr. 1101316 Centro direktoriaus 2017-12-30 isakyrnu Nr. V-St patuirtinto Vie5qjq pirkimq komisijos darbo riglamento +, S punktai.r7 centro direktoriaus 2017-12-30 isakymu Nr. v-51 patvirtintas Mazos vertes pirkimq apraso 4.4 p.r8 vyriausybes 2006-05-05 nutarimas Nr 432 "Del vii5ojo pirkimo-pardavirno sutare iq, sudurornq ilgiuu nei 3 metams, terminu nustatymo kriterijq ir atvejq,
kuriais gali btti sudaromos tokios sutartys, apraSo patvirtinimo",Zin.,2006, Nr. 5l-1892, TAR 2014-19574.

ilyatsp'Uelllyvivaldvbiqturtovaldymo,naudojirnoirdisponavimojuoistatymoOstr.Sf.,Ort."Zi""fqsS,Nr.54-1492, TAR2014-04-03,i.k.20t4-04025.-" 'l arybos 201 7-03-28 sprendimu Nr. T-30 patvirtintas Savivaldybes biudZet.istaigq vadovq darbo apmokejimo warkos apra5as (su pakeitimais) www.pagegiai.
'' Tarybos 2Ol2-12-O3 sprendimu Nr. T-l9i patvirtinta Centro organizacind riruduiu, www.pagegiai.lt. 

-
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sprendimu,,. Atlikus
administracines (vadybos, apskaitos) funkcijas, i5laikymo s?nauil4 - 2019 metais priskaidiuot darbo
uZmokesdio - analizg (pateikiama 2 priede, 13 psl.), nustatyta, kad Sioms s4naudoms istaigoje teko
27,27o darbo uZmokesdiui skirtq 1e5q, o lyginant su s4naudomis pagrindinius istaigos veiklos tikslus -
teikti socialines paslaugas - atliekandiam personalui i5laikyti sudare 37,4yo darbo uZmokesdiui skirtq
le5q (atitinkamai 62,6 t[kst.Eur administracijai ir 167,2 ffikst.Eur paslaugas teikiantiems darbuotojams).
[vertinant tai, kad neekonomi5kai naudojami i5tekliai gali neigiamai paveikti vie5qjq finansq tvarumE
Savivaldybes socialiniq paslaugq teikimo sektoriuje, steigejo (Tarybos) sprendimas,o bei Vyriausybes
nutarimu2'patvirtintq Vie5ojo sektoriaus istaigq sistemos tobulinimo gairiq nuostatos siekiant uZtikrinti
racionalq socialinems paslaugoms teikti skiriamq le5q panaudojim4 ir administravimo s4naudq
maZinim4 pades i5gryninti socialiniq paslaugq teikimo kryptis, kurias vystant bus didinamas gyventojq
pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis bei efektyviau naudojami finansiniai, ZmogiSkieji ir
materialiniai Savivaldybes i5tekliai, o ilguoju periodu - uztikinamas sistemos tvarumas.

6. Rekomendacijos

Rekomendacijos:

Steigejui:

1. Svarstyti, kad dalis Centro bendrqjq funkcijq (buhalterines apskaitos, dokumentq valdymo,
personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobfldZio funkcijos), kurios padeda igyvendinti biudZetinei
istaigai teises aktuose nustatytus uZdavinius - bendr4sias funkcijas, galetq b[ti perduotos ir atliekamos
Savivaldybes administracijoje centralizuotai, bendrqjq funkcijq atlikim4 centralizuojant tiek, kad nebfitq
ribojama istaigos vadovo galimybe atlikti pareigas, nustatytas teises aktuose.

2. Sudaryti prielaidas efektyvesnei ir rezultatyvesnei istaigos veiklai, ivertinti lstaigos vadovo veikl4
biudZetiniq istaigq vadovq darbo apmokejimo tvarkos apra5e, kituose teises aktuose nustatyta tvarka.

3. UZtikrinant sistemos tvarum4, igyvendinti organizacines priemones socialiniq paslaugq teikimo
sektoriuje siekiant racionalaus socialinems paslaugoms teikti skiriamq le5q panaudojimo ir
administravimo s4naudq maZinimo i5gryninant socialiniq paslaugq teikimo kryptis, didinant gyventojq
pasitenkinim4 teikiamomis paslaugomis bei efektyviau naudojant finansinius, ZmogiSkuosius ir
materialinius Savivaldybes iSteklius.

|staigos vadovui:

1. Nustatyti kontroles priemones, kad le5os viesiesiems pirkimams bfrtq naudojamos skaidriai, vieSqjq
pirkimq proced[ros bltq reglamentuotos ir atliekamos teises aktq nustatyta tvarka - siekiant sustiprinti
Centro vie5qjq pirkimq atlikimo kontrolg ir sukurti veikianti pirkimq sistemos efektyvumo vertinimo
mechanizm4 nustatyti procedflras uZtikrinant, kad lstaiga, vykdydama viesuosius pirkimus ir tam
naudodama biudZeto asignavimus, laikytqsi teises aktg nuostatq - numatytq maZos vert6s pirkimq
paZymas, pildomas pirkimq organizatoriq ir pagrindZiandias jq priimtq sprendimq atitikti Vpl
reikalavimams; kad bttq atliekamas rinkos tyrimas, priZilrimas sutartiniq isipareigojimq vykdymas,
pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq laikymasis, prekiq, paslaugq ir darbq atitiktis pirkimo sutartyse

" Cent.o direktoriaus 2018-07-O2 isakymas Nr. V-lg\2.I Tarybos 2}l'l-Ol-26 sprendimas Nr. T-6, www.pagegiai.lt.
" Tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. T-159, www.pagegiai.lt.
=' Vyriausyb6s 2018-05- l6 nutarimas Nr 495 "Del vie5ojo sektoriaus lstaigq sistemos tobulinimo gairiq ir vieiojo sektoriaus istaigrl sistemos tobulinimo gairiqjgyvendinimo veiksmq plano parvirrinimo" 3 p., TAR 2018-05-16, ZOla_O16tS.
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numatytiemr r.ikulurirn
tiekej ams, nevykdantiems sutardiq, inicij avimas.

2' Rengti ir teikti FAR vadovaujantis nustatytais bendraisiais finansiniq ataskaitq sudarymo ir
privalomojo turinio reikalavimais, detalizuojant veiklos rezultai4, finansines bukles, grynojo turto
pokydiq, pinigq srautq ataskaitose nurodytas sumas pagal VSAFAS reikalavimus.

3. PerZi[reti ir patikslinti Apskaitos politik4.
4' Suderinti istaigos apskaitos politikos nuostatas su kontroliuojandiqia savivaldybe, kad ji sutaptq tiek,

kad tq padiq Dkiniq operacijq ir [kiniq ivykiq registravimas duotq tq pati rezultatq,.
5' Laikytis reglamentuojandiq teises aktq vykdant labdaros ir paramos veiklos apskait4 ir

dokumentavim4.

6. |staigos interneto svetaineje skelbti vis4 privalom4 finansiniq ataskaiq informacUq - lpareigoti
istaig4 pavie5inti ne maLiau kaip trejq paskutiniq finansiniq metq metines finansines ir veiklos
ataskaitas.

II. REKOMENDACIJT] IGYVENDINIMO PI,ANAS

Re kom e n dacij 11 igven dinim o plan as

Eil.

Nr. Rekomendacija
Subjektas, kuriam

pateikta

rekomendacija

Veiksmas /
Priemones /
Komentarai

.ekomendaci-

jos igyven-
inimo termi-

nas (data)

I Svarstyti, kad dalis cenrro bendrqiq funkciiq (buhalterines apskaitos, dokumentq
valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobrldZio funkcijos),
kurios padeda igyvendinti biudzetinei lstaigai teises aktuose nustatytus
uZdavinius - bendrqsias funkcijas, galetq buti perduotos ir atliekamos
Savivaldybes administracijoje centralizuotai, bendrqiq funkcijrl atlikim4
centralizuojant tiek, kad nebiitq ribojama lstaigos vadovo galimybe atlikti
pareigas, nustatytas teises aktuose

Savivaldybes
taryba, Meras

2. Sudaryi prielaidas efektyvesnei ir rezultatyvesnei istaigos veiklai, !vertinti
istaigos vadovo veikl4 biudietiniq lstaigq vadovq darbo apmokejimo tvarkos
apraSe, kituose teises aktuose nustatyta tvarka

Savivaldybes
taryba, Meras

3. UZtikrinant sistemos tvarum4, igyvendinti organizacines priemones socialiniq
paslaugq teikimo sektoriuje siekiant racionalaus socialinems paslaugoms teikti
skiriamq lesq panaudojimo ir administravimo sqnaudq maZinimo Isgryninant
socialiniq paslaugq teikimo krypris, didinant gyventoiu pasitinkinimq
teikiamomis paslaugomis bei efektyviau naudojant finansinius, lmogiskuosius ir
materialinius Savivaldybes iSteklius

Savivaldybes
taryba, Meras

4. Nustatyti kontroles priemones, kad resos viesiesiems pirkimams bltq
naldojamos skaidriai, viestfiq pirkimq proceduros b[tq reglamentuotos ir
atliekamos teises aktq nustatyta tvarka: nustatyti proceduras, siJkiant sustiprinti
c-e1tro vie5qiq pirkimq atlikimo kontrolg ir sukurti veikiantf pirkimq sistimos
efektyvumo vertinimo mechanizmq; uZtikrinri, kad isiaiga, ,ytayaurnu
viesuosius pirkimus ir tam naudodama biudZeto asignavimus] laikyqsi- teises
aktq nuostatq - numatytq maZos vertds pirkimq piLymus, pildomas-pirkimq
organizatoriq ir pagrindziandias iq priimtq sprendimil atitikti vif reikalavimams;
kad butq atliekamas rinkos tyrimas, priZilrimai sutaitiniq isipareigojimq
vykdymas, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq laikymasis, pret iq, pastaugq ii
darbq atitiktis pirkimo sutartyse numatytiems reikalavimams, taip'pat pirkimo
sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo, teisiniq pasekmiq tieiejams,
nevykdantiems sutardiq, inicijavimas

Centro vadovas

5. Rengti ir teikti FAR vadovaujantis nustatytais bendraisiais finansiniq
sudarymo ir privalomojo turinio reikaravimais, detalizuojant veiklos
finansines b0kles, grynojo turto pokydiq, pinigq srautq ataskaitose
sumas pagal VSAFAS reikalavimus

: ataskaitq
rezultatq,

nurodytas

Centro vadovas
I

I
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Eit.

Nr. Rekomendacija
Subjektas, kuriam

pateikta

rekomendacija

Veiksmas /
Priemonds /
Komentarai

jos igyven-
dinimo termi-

nas (data)

6. PerZiDreti ir patikslinti Apskaitos politik4 Centro vadovas
7. Suderinti centro apskaitos politikos nuostatas su kontroliuojandiqja savivaldybes

institucija kad ji sutaprq.tiek, kad tq padiq [kiniq op.ru"ilq ii Utiniq lvykq
registravimas duotq t4 pati rezultatq

Centro vadovas

8. Laikytis 
.reglamentuojandiq teises aktrl vykdant labdaros ir paramos veiklos

apskaitq ir dokumentavim4
Centro vadovas

9. centro interneto svetaineje skelbti visq privalomq finansiniq ataskaitq
infbrmaciiq - pavieiinti ne maziau kaip treiq paskutiniq inansiniq metq metinei
finansines ir veiklos ataskaitas

Centro vadovas

Plano sudarymo paai5kinimas:

Savivaldybes kontrolierius

2-3 lenteles stulpelius uZpildo Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba, atlikusi audit4;
4-5 lenteles stulpelius uZpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingus atstovus.

Dainius Kinderis
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Finans inio (teis etumo.) audito atas kaita

Audito ataskaitos ..Del pagegiq savivaldybes socialiniq
paslaugq centro 2019 metq finansiniq ir LiudZeto vykdymo
ataskaiq.rinkiniq teisingumas ir le5q bei turto naudojimo ir
disponavimo jais teisetumo', I priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:
o ivertinti Pagegiq.socialinio paslaugq.centro 2019 metq finansiniq ir biudZeto rykdymo ataskaitqrinkiniq duomenis ir pareik5ti nepiiklauso-u, nro-orrr;
o ivertinti savivaldybes biudzeto lesq ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetum4 irpareik5ti nepriklausomq nuomong.

Auditas atliktas:
o pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.

o siekiant gauti pakankamq uztikrinim4, kad finansinese ir biudzeto vykdymo ataskaitose nerareiksmingq iskraipymq, o istaigos le5oi ir turtas valdomi, naudojaml ir dlsponuojama jais teisetai.visiskas uztikrinimas neimanomas del igimtq audito ir vidaus kontroles apribojimq bei to fakto, kadnetikrinome visq (100 proc.) iikiniq opeiaciiq,'ukiniq ivykiq ir sudarfi,unio.ii
Nustatyti dalykai skirstomi i turindius reiksming4 itak4 subjekto ataskaitq rinkinio teisingumui ir josneturindius' Reikimingu {alyku FAR yra laikonia uprt alto, muiau ar jq visuma, turinti ltakos vienamfinansiniq ataskaitg straipsniui, virsijanti 2,1 r[ist. Eur (apskaidiuota atsiZvelgiant i pasirinkt4reiksmingum4), taip pat kokybi5kai rliksmingu yra laikoma svarbiausiq vidaus kontroles priemoniqnebuvimas ar iq nesilaikymas; kokybinis reikl5mingumas naudojamu, .rurtatytq dalykq vertinimui taisatvejais, kai iskraipymrl suma (nors ir yra mazesne uZ fiekybini reiksmingumd gali daryti !tak4 priimamiemssprendimams' Reiksmingu dalyku BVA yra laikoma apskaitos ttulou ar jq visuma, virsijanti 1,3 t[kst. Eur.

Audito apimtis ir metodai

Audituotos finansines ir
biudZeto vykdymo ataskaitos

Lenrro nnansmlq ataskaltq,nkinys: finansines biikles, veiklos r"zultaq,
Pr^lig,l- :,1lt t ir grynojolurto pokydio ataskaitos, kiti piiedai, parengti pagal
2019 - 12-3 1 duomenis, centro biudZeto vykdymo ataskaito;.''

2019 m. pradZios ir pabaigos
turto ir atitinkamai
finansavimo sumq,
isipareigojimq ir grynojo turro
likudiai
2019 m. pajamos ir s4naudos

2019 m. turto ir atitinkamai nn
turto likutis buvo iI viso 2g7 ,4 tlkst. Eur, pabaigoje - iti,l mksi. Eur

centras gavo 404,4 hrkst. Eur pajamq ir patyre 406,7 ttikst. Eur pagrindines
veiklos s4naudq, rezultatas neigiamas - i4naudos virsijo palu-ai 2,3 t[kst.
Eur

Vykdomos programos

Centras vykde ,,socialines pu.a
programoso' priemones: pagalbos ! namus, dienos socialines globos, pagalbos
priemones asmenims su negaria, tiit<ino apgyvendinimo, vaitl-Jienos
centro, asmens higienos.

Veikusios paval,CZios,
kontroliuojamos istaigos

9ra

Audito apimties Auorro aplmtles aprlboJlmq nebuvo
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Vertintossr@

Turto sritis

fsipareigojimq sritis

Sqnaudq sritis

mlr] tq rrnkinio
s audituojamo suEekto veikl,os, aps ir vidaus roles siste m4, nus

vertinome turto balansines vertes ir finansavimo sumq llkuEiu atitikti

tinkamomis s4skaitu ko dencijomis
Atrankos bfldu vertinome:

Subjekte ivertinome trrto irr.nt
bldu ivertinome turto isigijimo, amortizacijos ir nusidevejimo skaidiavimo
operaciiq registravim4 apskaitos registruose (teisinga verte, esant
pagrindZiantiems dokumentams, tinkamomis s4skaitq korespondencijomis).

Atrankos bDdu ivertino.
registruose (laiku, teisinga verte, esant pagrindZiamiems dokrimentams,

Bendras ataskaiq
rinkinio vertinimas

2019 m. biudZero

Atlikus subjekto veiklos
ir vidaus kontroles
sistemq tyrim4, nustatytos
kiekybiSkai reik5mingos
sritys, kuriose egzistuoja
neatitikties rizika

Asignavimq
panaudojimas

ar turtas isi

Savaranki5koms audito proced[roms atlikti buvo atrinkti
reprezentuoti audito visum4. Audito irodymai gauti taikant
patvirtinimo, analitines ir kitas procedDras.

- s4naudq pripaZinim4 ir registravimq (ar tE ataskaitini laikotarpi, kuriios
buvo patirtos, pagrlstum4, tikrum4, uZregistravimq teisinga verte ir
tinkamomis s4skaitq korespondencijomis);

- atv aizdavim4 tinkamuose ataskaitq straipsniuose

B-iudZeto iSlaidq srityje kiekybis
uZmokesdio sritis (darbo apmokejimo s4lygq nustatymo teisetumas, skaidiavimo
teisingumas, iSmokq skyrimas);
Prekiq ir paslaugq naudojimo sritis (prekiq isigijimas ir kitos paslaugos);
Ilgalaikio turto isigijimo sritis

Ar pagristai ir teisetai panaudotos resos darbo uZmokesdiui ir kiq ismokq
mokejimui, ar laikomasi darbo apmokejim4 reglamentuojan6iq teises aktq;
ar istaigai skirtos lesos prekems, paslaugoms ii kitoms isiaidoms buvo
naudojamos pagal tiksling paskirti teises aktq nustatyta tvarka;
ar perkant prekes ir paslaugas racionaliai ir taupiai naudojami asignavimai;

audito pavyzdLiai, kurie geriausiai galejo
stebejimo, ira5q ir dokumentq tikrinimo,

Audito metu surinkti pakankami irodymai audito nuomonei pagrlsti.
Atliekant audit4 buvo vadovaujamasi dokumentais - centio pateiktomis ataskaitomis bei apskaitos registry
duomenimis' Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymu patvirtintose ataskaitq rinkiniq sudarymo
taisyklese'u bei savivaldybes biudLeto, biudzeto programrl s4matq vykdymo ir skoliniq isipareigojimqstatistiniq ataskaitq teikimo Finansq ministerijai ir Savivaldybes biudZeto vykdymo ataskaitq formq
patvirtinimo taisyklese" nurodyta ataskaitos rinkinio sudetis (suvestines ataskaitq formos ir ataskaitq formq

26 LR Finansq ministro 2010 m' sausio 29 d. isakyrno N r.lK-oZ2,,DEl valstyb€s biudzeto rykdymo ataskaitos, kiq kartu teikiamq ataskaiq ir savivaldybiqbiudzetqrvkdvmoataskaiturinkiniqsudarymotaisytliqirataskaiqro.rqputri.tini,nol;;ril;0il,il;.;;;;;H;..dakcijanuo 
2ot.,-01-t2Nr. rK-13,

?-0 
I 7-0 I - I 0, paskelbta TAR 20 I 7_0 l - I I, i.' t . zo ll _ool )q.

" LR Finansq ministro 201 I m' lapkridio l1 d. isakymo Nr.lK-361,,DdI savivaldyb6s biudzeto, 
_biudz€tg-plogramq sqmatq lykdymo ir skoliniq isipareigojimqstatistiniq ataskaiq teikifiro finansq ministerijai taisyktlq ir ataskaiq formq patvirtinimo", Zin, 201 I ,Nr.l36-6471 , nauja isakymo Nr.l K-1g5 redakcija nuo201 6-05 -20, pasketbta TAR 20 I 6-05- I 9, i.t.'zo t o_ i gosi.
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rinkinio sudarymo taisykliu reikalavimus

rauKrlnome apskaltos metodu tinkamum4 ir apskaitiniq vertinimq pagrlstun
Patikrinome bendr4 ataskaitq rinkiniq pateikimq, strukmr4 ir turinl, istaitantatskleidim4, ir tai, ar finansinese ataskaitose pateikti [kiniai lvykiai iaip, kad
atitiktg VSAFAS reikalavimus, o biudzeto vykdymo ataskaiiose - biudZeto



turinys), rengimo rrO

suprantama jos vartotojams, kad jie galetq priimti tinkamus ekonominius sprendimus, svarbi, reikSminga,
patikima, neutrali ir palyginama.
Audito ataskaitoje del Centro 2019 metq finansiniq ataskaiq teisingumo pateikiami tik audito metu atlikti ir
nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomone del konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinio parei5kiama
audito i5vadoje.
Planuojant ir atliekant finansini (teisetumo) audit4 nebuvo siekta nustatyti visus audituojamo subjekto
valdymui svarbius dalykus. Audito ataskaitoje yra pateikti tik reik5mingi istaigos valdymui ar prieZiurai
svarbls dalykai, nustatyti, pastebeti ir aptarti audito metu, darant prielaid4, kad vertinimui buvo pateikti pilni ir
galutiniai dokumentai, o pridetq dokumentq kopijos atitiko orginalus.

Audito ataskaitos "Del Pagegiq savivaldybes socialiniq
paslaugq centro 2019 metq finansiniq ir biudZeto vykdymo
ataskaiq rinkiniq teisingumas ir le5q bei turto naudojimo ir
disponavimo jais teisetumo" 2 priedas

Eur

Centro paslaug4 teikimo 2019 m.. sqnaudry @riskaiiiuoto darbo uimokesiio) analizi

2019 m.
mdn.

Priskaidiuotas darbo uZmokestis*
(t00Ea)

Admin i.s t rac ine s (v ad y b o s, ap s kaito s )
funkc ij a s vy kdanty,r darb uo toj a i

( d i re kt o r i u s, finan s ininkas, p e rs ona lo
specialistas, vyr. socialinis darbuotojas )

Tie s io g iai,r o c ia line s pas lau gas t e ikianty s
darbuotojai bei kiti darbininkai
( s o c ia Lin iai darb uotoj ai - atv ej o

vadybininkai, socialinio darbuotojo
padej ej ai, s laugttoj ai, slaugytojrl

padej ijai, vaiktl uZimtumo specialistai,
valytojai, vairuotojai, pastatq prieZifiros

darb., kurikai)

Pastabos

SAUSTS 5219,09 12459,58

vasarls 4981,03 12115,7 5

kovas 5219,58 134t2,51

balandis 5219,58 14042,12

geguZe 5219,58 14408,16

birZelis 5219,58 13170,95

liepa 5219,59 13607,80

rugpjltis 5219,58 13249,33

rugseJ ls 521 9,5 8 13252,23

spalis 5219,59 13120,34

lapkitis 5219,59 14390,05

gruodis 5375,58 181 17,13

I5 viso:
(administracija/

darbuoto.lai)

62s57,9s (37,47o) 16720s,9s (62,67o) 229763,90

(administracija
oZ nuo visq

sanaudu

27,2Vo

*naudttti duomenys ii 2019 m. Centro darbo uimokesiio iinia,raiiirl

Pagigit1 savivaldybis kontroles ir audito tornyba


