
 

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų 

veiklos ataskaita 

 
Gerb. Tarybos nariai – vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės veiklos 

reglamento reikalavimus teikiu kontrolės komiteto ataskaitą. 

Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudėtis per ataskaitinį laikotarpį 

nepasikeitė. Kaip ir reikalauja Tarybos veiklos reglamentas, komitete dirba po vieną visų 

Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir Savivaldybės tarybos narių grupių, kurias sudaro ne mažiau 

kaip 3 Savivaldybės tarybos nariai, deleguotą atstovą.  

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo reikalavimais ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

nuostatomis.  

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas darbą organizavo kolegialiai - posėdžiuose 

dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik komiteto nariai, bet ir kviestiniai 

asmenys, Savivaldybės administracijos darbuotojai. 

Per 2014 metus  Kontrolės komitetas posėdžiavo dešimt kartų, apsvarstyta 60 klausimų. 

Kaip reikalauja Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, išklausyta ir apsvarstyta 

Savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. veiklos ataskaita, kuriai komitete buvo pritarta. Taip pat, 

išklausytos 2014 metų visų ketvirčių Savivaldybės kontrolieriaus veiklos ataskaitos, išklausytos ir 

apsvarstytos Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014 metais atliktų 

auditų išvados. 

Apsvarstytas ir patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. veiklos planas.  

Komitetas išklausė Savivaldybės įmonių veiklos rezultatus, įstaigų vadovų veiklos 

ataskaitas. Komitetų posėdžių darbotvarkės Tarybos nariams pateikiamos prieš kiekvieną Tarybos 

posėdį, Tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su svarstomais klausimais, manau, nėra būtinybės 

vardinti visus komiteto posėdžių darbotvarkės klausimus. 

Kontrolės komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose: 
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Turiu pastebėti, kad Savivaldybės kontrolierei priekaištų ir pastabų komitetas neturi. 

Kontrolierė dirba kruopščiai ir atsakingai, laikydamasi visų teisės aktų, reglamentuojančių šios 

institucijos veiklą, reikalavimų. 

 

Komitetui reguliariai atsiskaito Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito 

skyrius. Nei aš, nei komiteto nariai priekaištų skyriaus vedėjai ir darbuotojams nesame išsakę. Iš 

pateikiamų patikrinimų išvadų galima spręsti, kad skyrius dirba objektyviai.  

      

Komitetas programoje, kurią patvirtino Taryba, buvo nuspręsta apsvarstyti 27 klausimus, 

apsvarstyta gerokai daugiau. 

2014 m. Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas dirbo konstruktyviai ir komiteto 

veiklos programą įvykdė.  

       

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto pirmininkas    Vytautas Jucius 

 


