
EKONOMIKOS, FINANSŲ IR BIUDŽETO KOMITETO 2021 M. DARBO PLANAS 

 
Eil.

Nr. 
Tema Mėnuo Rengėjas 

1. 
Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto 

projekto svarstymas. 
Vasaris Finansų ir biudžeto skyrius 

2. 

Informacija apie Savivaldybės administracijos 

skyrių darbo pokyčius įgyvendinant  Kontrolės ir 

audito tarnybos rekomendacijas, pateiktas 2020 

metų audito ataskaitoje „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinių, Savivaldybės biudžeto ir turto 

naudojimo“. Kitų, per 2020 metus  atliktų, 

veiklos ir ribotos apimties finansinių auditų 

ataskaitose nurodytų rekomendacijų 

įgyvendinimas. 

Kovas 

Finansų ir biudžeto,  

Buhalterinės apskaitos,  

Turto,  Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriai, UAB 

„Plungės autobusų parkas“, 

SĮ „Plungės būstas“ bei 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

3. 

1. Savivaldybės viešųjų įstaigų ir Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių 2020 metų veiklos 

ataskaitų tvirtinimas. 

 

2. Informacijos apie įvykusius viešuosius rangos 

darbų pirkimus išklausymas (5 metų laikotarpis; 

kiek po sutarčių pasirašymo yra pabrangę darbai; 

pateikti paaiškinimai, kodėl tai yra įvykę). 

Balandis 

Finansų ir biudžeto skyrius 

 

 

 

Viešųjų pirkimų bei Vietos 

ūkio skyriai 

 

4. 

Informacijos už 2020 metus pateikimas apie 

Savivaldybės administracijos etatų skaičių, darbo 

užmokesčio fondą bei valdymo išlaidas 

(transporto, paslaugų, turto įsigijimo ir kt.). 

Gegužė 

Juridinis ir personalo 

administravimo, Buhalterinės 

apskaitos, Finansų ir 

biudžeto, Turto bei Bendrųjų 

reikalų skyriai 

5.  Birželis  

6. 

Plungės rajono savivaldybės 2020 metų 

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių 

ataskaitų rinkinių atliktų auditų ataskaitų ir 

išvadų svarstymas ir teikimas tarybai.  

Liepa 

 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

7. 

Informacija apie Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų gautų pajamų už suteiktas paslaugas 

panaudojimą.  

Rugsėjis 
Finansų ir biudžeto skyrius. 

 

8. 
Kultūros įstaigų, esančių mieste ir seniūnijose, 

veiklos bei finansinė analizė. 
Spalis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 

9. 

Informacijos pateikimas apie socialinei sričiai 

(paslaugoms, paramai, pašalpoms ir 

kompensacijoms) skiriamo finansavimo 

panaudojimą per 2021 metų devynis 

mėnesius bei poreikį 2022 metais. 

  

Lapkritis 

Socialinės paramos bei 

Finansų ir biudžeto skyriai 

10. 
Plungės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto 

formavimo gairės.  
Gruodis Finansų ir biudžeto skyrius 

 

 

Komiteto pirmininkas     Adomas Zamulskis 

 

 


