
PAGEGIU SAVIVALDYBES
KONTROLIERIUS

ISAKYMAS

orr plctGIU SAVIVALDYBES KONTROLES rR AUDTTO TARNYBOS 2022 METU
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2021m.lapkridio 15 d. Nr. Kl-26
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 straipsnio 9 dalies 3

punktu, t v i r t i n u Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tamybos 2022 mety veiklos plan4

(pridedama).

Sis lsakymas gali b[ti skundZiamas Regioniniq apygardos administracinio teismo Klaipedos

r[mams (Galinio pylimo g. 9,91230 Klaipeda, ar per Lietuvos teismq elektroniniq paslaugq portal4

https://e.teismas.lt) per vien4 menesi Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo

nustatyta tvarka. Apskundimo terminas skaidiuojamas nllo Sio isakymo paskelbimo ar nuo Sio

isakymo nuora5o iteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

Savivaldybes kontrolierius 
7-**7

Dainius Kinderis



Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus
2022 m.liepos 14 d. isakymu Nr. Kl-l I
patvirtinta Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito
tamybos 2022 mefi4 veiklos plano redakcija

PAGEGIU SAVTVALDYBES KONTROLTS rn AUDTTO TARNYBOS2022 METU VEIKLOS PLANAS

I. FINANSINIAI IR TEISETUMO AUDITAI

Eil.
Nr.

Pavadinimas Tikslas Autlito apimt is/oudito subj ektas Vykdymo terminai

I 2 3 1 5

1.1 Savivaldybes 202 I

netq konsoliduotqjq
hnansiniq ataskaitq
"inkinro auditas

Atlikti Savivaldybes 2021 m. kon-
soliduotqjq finansiniq ataskaitq rin-
kinio auditq ir pareik5ti nepriklauso-
mq nuomong del Savivaldybes 2021

metq konsoliduotqq finansiniq atas-

kaitu duornenu tikrumo ir teisingunrc

Atliekamas Savivaldybes vie.

Sojo sektoriaus subjektq grupel
(VSS) auditas. Savivaldyber
VSS grupq konsoliduotgr
finansiniq ataskaitq rinkinic
srityie sudaro l7 VSS

).021 m. pradett
rudito uZbaigimar
t-022 m. trediajamt
tetvirtyje

1.2 Savivaldybes 2021
merq biudZeto
vykdymo ataskaitq
rinkinio, savivaldybes
le5q ir turto naudojimc
auditas

Atlikti Savivaldybes 2021 m. biu-
dZeto vykdymo ataskaitq rinkinio au-

ditq ir pareik5ti nepriklausomq nuo-

mong del Savivaldybes 2021 metu

biudZeto vykdymo ataskaitq duome-
nq tikrumo ir teisingumo, leSq ir

turto valdymo, naudojimo, dispona.

vimo jais teisetumo ir jq naudojimc
istatymu nustatvtiems tikslams

Atliekamas Savivaldybes vie-
Sojo sektoriaus subjektq grupei
(VSS) auditas. Savivaldybes
VSS grupg konsoliduotqlq
biudZeto vykdymo ataskaitr,
rinkinio srityje sudaro l7 VSS

2021 m. pradetc
rudito uZbaigimar
1022 m. trediajame
<etvirtyje

1.3 Savivaldybes 2022
netq konsoliduotqjq
inansiniq ataskaitq
'inkinio auditas

Atlikti Savivaldybes 2022 m. kon.
soliduotgq finansiniq ataskaitq nn
kinio auditq ir pareik5ti nepriklauso
mq nuomonq del Savivaldybes 202)
metq konsoliduotqr-1 finansiniq atas

kaitu duomenu tikrumo ir teisingumc

Atliekamas Savivaldybes vie.
Sojo sektoriaus subjektq grupet
(VSS) auditas. Savivaldyber
VSS grupq konsoliduotqjt
finansiniq ataskaitq rinkinic
sritvie sudaro l7 VSS

)radedama 2022 m
ietvirtame ketvir,
yje, baigiama 202i
n. tre6iajamr
<etvirtyje

1.4 Savivaldybes 2022
netq biudZeto
rykdymo ataskaitq
:inkinio, Savivaldybes
e5q ir turto naudojimo
ruditas

Atlikti Savivaldybes 2022 m
biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinic
audit4 ir pareikSti nepriklausomq
nuomonE del Savivaldybes 2022
metq biudZeto vykdymo ataskaitl
duomenq tikrumo ir teisingumo, le5t
ir turto valdymo, naudojimo, dispo.
navimo jais teisetumo ir jq naudo-

iimo istatymu nustatytiems tikslams

Atliekamas Savivaldybes vie-
Sojo sektoriaus subjektq grupes
(VSS) auditas. Savivaldybes
VSS grupg konsoliduotqfr;
biudZeto vykdymo ataskaitl
rinkinio srityje sudaro 17 VSS

)radedama 2022 m
<etvirtame ketvir-
yje, baigiama 2023
n. trediajame
<etvirtyje

1.5. Savivaldybes Vy-
dlno vieSosios bib-
liotekos ir M.Jankaus
muziejaus auditas del
2020 m. veiklos

Atlikti Savivaldybes istaigq
Vyd[no vieSosios bibliotekos ir
Martyno Jankaus muziejaus del
2020 m. veiklos vertinimq ir
pateikti ataskaita

Audituojamos istaigos
Vydlno vieSoji biblioteka ir
Martyno Jankaus muziejus

2021m. pradeto
audito uZbaigimas
2022 m. antrame -
trediame ketvirty-
ie

1.6. Savivaldybes admini-
stracijos reprezenta-
ciniq le5q naudojimo
tvarkos ir apskaitos
bei personalo veiklos
srityse auditas

Atlikti Savivaldybes admini-
stracijos reprezentaciniq le5q

naudojimo tvarkos ir apskaitos bei
personalo veiklos atitikti teises aktq
reikalavimams uZ laikotarpi nuo
2021 m. sausio iki 2022 m. geguZes

6 d. ir pateikti ataskaita

Audituojama Savivaldybes
admini stracijos reprezentaciniq
leSq naudojimas ir apskaita bei
personalo veikla uZ laikotarpi
nuo 2021 m. sausio iki 2022
m. geguZes 6 d.

Pradedama 2022
m,trediame ketvir-
tyje, baigiama
2022 m. ketvirta-
me ketvirtyje



EiL.

Nr.
Pavarilihimas Tikslas P agrindi ni ai ui davin iq i Vyklymo

tenninai
I 2 3 4 5

2.1 I5vada del Savivaldybes
2021 metq konsoliduotqlt
fi nansiniq ataskaitq rinkinio

Pateikti Savivaldybes tary.
bai iSvad4 del Savivaldybes
2021 m. konsoliduotqjq ata.

skaitq rinkinio

fvertinti Savivaldybes 2021m. konso-
liduotqlq finansiniq ataskaitq rinkini ir

parengti i5vadq del Savivaldybds 2021
m. konsoliduotuiu ataskaitu rinkinio

2022 meln4

liepos 15 d.

2.2. I5vada del Savivaldyber
2021 metq biudZeto vyk.
dymo ataskaitq rinkinio
biudZeto vykdymo, leSq ir

turto naudojimo

Pateikti Savivaldybes tary
bai iSvad4 del Savivaldyber
2021 metq biudZeto vykdy
mo ataskaitq rinkinio, biu.
dZeto vykdymo, le5q ir turtr
naudoiimo

Remiantis atliktq finansiniq it teisetu-
mo auditq rezultatais, parengti iSvadq
del Savivaldybes 2021 m. biudZetc
ataskaitq rinkinio, biudZeto vykdymo
leSq ir turto naudojimo

Z022men4
liepos 15 d.

2.3. I5vadq del Savivaldybes
naudojimosi bankq kreditais
paskolq 6mimo ir garantijr"
teikimo

Pateikti Savivaldybes tary
bai iSvadas del Savivaldyber
2021 metq skolinimos
salimybiu

Remiantis atliktq vertimq rezultatais
parengti i5vadas

?agal poreiki

aA fstatymais numatytq i5vadr
teikimas

Kitq jstatymais numatytr.
i5vadq teikimas (de
koncesijq, partnerystes sr
privadiais subiektais ir kt.

Remiantis atliktq vertimq rezultatais
parengti iSvadas

)agal poreiki

2. ISVADU DEL SAVIVALDYBES KFAR IR SAVIVALDYBES BIUDZETo VYKDYMo PARENGIMAS

3. KITA KONTROLE

4, VIDAUS ADMINISTRAVIMAS, AUDITO KOKYBES VALDYMAS

\it.Nr Prienrones ir veiksmoi Vykdymo terminai

I 2 3

3.1 Tamybos teiktq rekomendacijq !gyvendinimo stebdsena Pagal poreiki

3.2. Savivaldybes biudZeto rodikliq analize Pagal poreiki

J.J. Gyventojq pridmimas, jq praSymq, prane5imq, skundq ir parei5kimq nagrinejimas, i5vadr;
del jq rengimas ir pateikimas

Nuolat

3.4. Savivaldybes tarybos Kontrol6s komiteto protokoline nutartimi, esant galimybei
papildomai atlikti auditq, atsiZvelgiant i protokolineie nutartvie nurodvtus dalvkus.

Pagal poreiki

3.5. Veiklos plane nenumatytq Tarybos sprendimu pavedimq vykdymas, kiti darbai, kontrole
prevencinds priemonds

Pagal poreiki

\il.Nr Priemones ir veiksmai Vykdymo terminqi

I 2 3

4.t Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas,
tarnybos lygmenyje, auditq vidine perZiiira, valdymas, auditq
diegimas, metodinis darbas.

audito planavimas
kokybes priemoniq

Nuolat

Pagal skirtas leSas ir
poreiki

Tarybos reglamente
nustatytais terminais
Pagal poreiki

4.2. Mokymo ir kvalifikacijos kelimo organizavimas ir profesiniq gebejimq ugdymas,
metodinis darbas ir kitos priemonds

4.3. Veiklos ataskaitq ir kiq dokumentq rengimas ir teikimas

4.4. Informacijos rengimas ir teikimas pagal kompetencij4, dalyvavimas Savivaldybes
tarybos, komitetq posedZiuose, kai svarstomi su Tarnybos veikla susijg klausimai



4.5. Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybiq kontrolieriq asociaclios ueikloie Pagal asociacijos
nuostatus

Nuolat

Pagal poreikj

4.6. Tarnybos veiklos dokumentq ir archyvo tvarkymas, kitos administravirno
funkcijos

4.1. Bendravimas su Lietuvos Respublikos valstybes kontrole, kitomis tlortroliuoJannrc
mis institucijomis, kitomis kontrolds ir audito tarnybomis ir lstaigomis, Ziniasklaida

Pagegiq savivaldybes kontrolds ir audito tarnybos 2022 m. planinis aa.Uo Alen.l skaidius - 502 daibo dG;;
(vienam darbuotojui - 25 ldarbo dienos), i5 kuriq apie 70 proc. laiko planuojama skirti auditams atlikti,
iSvadoms parengti, vidaus administravimo ir kitoms kontroles funkcijoms vykdyti.


