
PAGEGIU SAVIVALDYBES
KONTROLIERIUS

ISAKYMAS

DEL PAGEGIU SAVIVAT,OYNNS KONTROT,Is n AUDITo TARNYBoS 2021 METp
YEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2020 m.lapkridio l6 d. Nr. Kt- l4
Pagegiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 straipsnio 9 dalies 3
punktu, t v irt in u Pagegiq savivaldybes kontroles iraudito tamybos 2021 mei4veiklosplan4
(pridedama).

Sis 6atymas gali blti skundZiamas Lietuvos administraciniq gindq komisijos Klaipedos
apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipeda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka per I (vienq) menesi nuo

isakymo pasirasymo ar iteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

Savivaldybes kontrolierius ry
/

Dainius Kinderis



Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus
2021m. birZelio I d. isakymu Nr. Kl-12
patvirtinta Pagegiq savivaldl6€s kontroles ir audito
tarnybos 2021 mett4 veiklos plano redakcija

PAGEGTU SAVTVALDYBES KONTROLTS m. AUDTTO TARNYBOS 2021METU VEIKLOS PLANAS

1. FINANSINIAI TR TEISETUMO AUDITAI

2. ISVADV DEL SAVIVALDYBES KIAR IR SAVryALDYBES BIUDZETO VYKDYMO PARENGIMAS

Eit.
Nr.

Pavadinimas Tikilus Au dit o ap imt i s /a ud it o subj ekta s

I 2 3 4 -5

LI Savivaldybes 2020
metq konsoliduotqjq
finansiniq ataskaitq
rinkinio auditas

Atlikti Savivaldybes 2020 m. konsoli
duotqq finansiniq ataskaitq rinkinir
audit4 ir pareik5ti nepriklausom4 nuo
mong del Pagegiq savivaldybes 202(
metq konsoliduotqjq fi nansiniq ata.skaitr

duomenq tikrumo ir teisingumo

Atliekamas Savivaldybes vie5ojr
sektoriaus subjektq grupes (VSS.

auditas. Savivaldybes VSS grupq

konsoliduotqjq fi nansiniq ataskaitr
rinkinio srityje sudaro 17 VSS

Pradedama 2020 m.

ketvirtame ketvirtfe,
raigiama 2021 m.

lrediajame ketvirtyje

1.2 Savivaldybes 2020
metq biudZeto
vykdymo ataskaitq
rinkinio,
savivaldybes leSq ir
turto naudojimo
auditas

Atlikti Savivaldybes 2020 m. biudietc
vykdymo ataskaitq rinkinio auditq ir

pareik5ti nepriklausomE nuomong del

Pagegiq savivaldybds 2020 metr
biudZeto vykdymo ataskaitq duomenr
tikrumo ir teisingumo, le5q ir turtc

valdymo. naudojimo, disponavimo jais

teiserumo ir jq naudojimo istatymr"
nustatvtiems tikslams

Atliekamas Savivaldybes vieSojc
sektoriaus subjektq grupes (VSS)

auditas. Savivaldybes VSS grupq

konsoliduotqjq biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkinio srityje sudaro 11

VSS

)radedama 2020 m.

<etvirtame ketvirtfe,
raigiama 2021 m.
.rediajame ketvirtyje

1.3 Savivaldybes 202 I

metq konsoliduotrjq
finansiniq ataskaitq
rinkinio auditas

Atlikti Savivaldybes 2021 m. konsoli
duotqjq finansiniq ataskaitq rinkinir
audit4 ir pareikiti nepriklausomr
nuomonE del Pagegiq savivaldybes
2021 metq konsoliduotqjq finansinit
ataskaiq duomenq tikrumo i

teisingumo

Atliekamas Savivaldybes vie5ojc
sektoriaus subjekrq grupes (VSSI

auditas. Savivaldybes VSS grupq

konsol iduotqjq fi nansiniq ataskaitt
rinkinio srityje sudaro 17 VSS

Pradedama 2021 m.
(etvirtame ketvirtyj e,

raigiama 2022 m.

;rediajame ketvirtyje

t.4 Savivaldybes 2021
metq biudZeto
vykdymo ataskaitq
rinkinio, Savivaldybes
leSq ir turto naudojimc
auditas

Atlikti Savivaldybes 2021 m. biudZetr
vytdymo ataskaitq rinkinio auditq ir

pareikSti nepriklausomq nuomonE de

Pagegiq savivaldybes 2021 metl
biudZeto rykdymo ataskaitq duomenr
tikrumo ir teisingumo, le5q ir turt<

valdymo, naudojimo, disponavimo jair
teisetumo ir jq naudojimo istatymr
nustatltiems tikslams

Atliekamas Savivaldybes vie5oj<

sektoriaus subjekq grupes (VSS.
auditas. Savivaldybes VSS grup1

konsoliduotqjq biudZeto vykdymc
ataskaitq rinkinio srityje sudaro ll
VSS

)radedama 2021 m.
retvirtame ketvirtyj e,

raigiama 2022 m.
rediajame ketvirtye

I .5. Savivaldybes
administracijos ir
istaigq tamybiniq
automobiliq
naudojimo tvarkos
ir apskaitos 2020
metais auditas

Atlikti Savivaldybes administracijos ir
istaigq tamybiniq automobiliq
naudojimo tvarkos ir apskaitos 2020
metais vertinimq ir pateikti ataskaitq

Audituojamos 2020 m.

Savivaldybes administracija ir
tarnybinius automobilius
eksploatuoj andios i stai gos

Pradedama 2021 m.

trediame ketvirty'e,
baigiama 2021m.
ketvirtame ketvirtyje

Eit.
N/.

Payadininns Tikslas P a grindini ai u idavini ai vllrlvrrlg
tbiminai

1 2 3 4 5

2.1 I5vada del Savivaldybes 202(
metq konsoliduotqlq finansi
niq ataskaiq rinkinio

Pateihi Savivaldytes taryba
i5vadq del Savivaldybes 202(
m. konsoliduorqjq ataskaih
rinkinio

fvertinti Savivaldybes 2020m. konsoli
duotqiq finansiniq ataskaitq rinkini ir

parengti iSvad4 del Savivaldybes 2020 m
konsoliduotuiu ataskaitu rinkinio

2021 metq liepos
15 d.

2.2. I5vada del Savivaldybes 202(
metu biudZeto vykdymo ata.

Pateikti Savivaldybes tarlba
i5vada del Savivaldvbes 202(

Remiantis atlikq finansiniq it teisetum<
auditq rezultatais, parengti i5vadq de

l02l metq liepos
15 d.

Vykd.ymo terminai



skaitq rinkinio, biudZeto vyk
dymo. leSq ir turto naudo.jimo

metq biudZeto vy4<dymo ata
skaitq rinkinio, biudZeto rykdy.
mo, le5q ir turto naudojimo

Savivaldybes 2019 m. biudZeto ataskaitr.
rinkinio, biudZeto vy,kdymo, le5q ir turt<
naudoiimo

2.3. I5vadq del Savivaldybes nau
dojimosi bankq kreditais
paskolq emimo ir garantijt
teikimo

Pateikti Savivaldybes taryba
i5vadas del Savivaldybes 202(
metq skolinimosi galimybiq

Remiantis atliktq vertimq rezultatais
parengti i5vadas

?agal poreiki

2.4. [statymais numatytrl i5vadq
teikimas

Kitq lstatyrnais numatytr
iSvadq teikimas (del koncesijq
partnerystes su privadiail
subjektais ir kt.

Remiantis atliktq vertimq rezultatais
parengti i5vadas

Pagal poreiki

3. KITAKONTROLE

4. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS, AUDITO KOKYBES VALDYMAS

7il.Nr

1 2 3
3.1 Tarnybos teiktq rekomendacijq lgyvendinirno stebesena Pagal poreiki

3.2. Savivaldybes biudZeto rodikliq analize Pagal poreiki

3.3. Gyventojq priemimas, jq
rengimas ir pateikimas

pra5ymq, praneSimq, skundq Nuolat

3.4. Veiklos plane nenumatltq Tarybos sprendimu pavedimq
prevencinds priemones

vykdymas, ktti darbai, kontrole Pavedimuose nu-
statltais terminais

Tarnybos darbo planavimas, organirt
lygmenfie, auditq vidine perzifra, valdymas, auditq kokybes priemonirj diegimas, .n"todini,

Nuolat

Pagal skirtas le5as ir
poreiki

Tarybos reglamente
nustatytais terminais
Pagal poreiki

Pagal poreiki

Nuolat

Pagal poreiki

Mokymo ir kvalifikacijos kelimo organizav
darbas ir kitos priemones

Veiklos ataskaitq ir kitq dokumentq rengimas ir teikimas

Informacijos rengimas ir teikimas pagal
komiteq posedZiuose, kai svarstomi su Tz

kompetencij q, dal yvavimas Savivaldybes tarybos,

Dalyvavimas Lietuvos n.rpu

Tamybos veikl o s dokumenq_.ll 3rclyag tva.ky@
Bendravimas su Lietuvos n.sp
institucijomis, kitomis kontroles tarnybomis ir istaigomis, Ziniasklaida

Priemonls ir veiksmai Vykdymo terminai


