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Vadovaudamasis 2015 m. kovo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T1-39 (su pakeitimais), patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

nuostatomis, teikiu Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės komiteto (toliau- Kontrolės komitetas) 

ataskaitą apie 2017 metais šio komiteto nuveiktą darbą. 

Kontrolės komiteto sudėtis yra patvirtinta 2015 m. gegužės 28 d. Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-117. Komiteto sudėtį sudarė sekantys tarybos nariai: 

  

 Algirdas Meiženis- pirmininkas 

 Loreta Kalnikaitė- pirmininko pavaduotoja 

 Rimas Vaičikauskas- narys 

 Alfonsas Motuzas- narys 

 Virginijus Noreika- narys 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Kontrolės komiteto sudėtis nesikeitė. Komitetas savo veikloje 

nagrinėdamas ir spręsdamas įvairius Šilalės rajono savivaldybės administracijos parengtus 

Kontrolės komiteto bei Tarybos posėdžių darbotvarkėse numatytus klausimus, vadovavosi 1994-07-

07 patvirtintu Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, 2015-03-27 patvirtintu Šilalės 

rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklą. 

Kontrolės komitetas darbą organizavo kolegialiai, posėdžiuose dalyvavo ir 

svarstomais klausimais nuomonę reiškė ne tik komiteto nariai, bet ir Savivaldybės administracijos 

vadovai, kiti valstybės tarnautojai. 

Ataskaitiniu 2017 metų laikotarpiu Kontrolės komitetas surengė 13 posėdžių iš kurių 2 

posėdžiai buvo jungtiniai, t.y. dalyvaujant kitiems Tarybos komitetų nariams (2017-03-27 

posėdžiavo Kontrolės ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetai, svarstyti 24 klausimai ir 2018-04-24 

posėdžiavo Kontrolės ir Finansų, investicijų ir verslo komitetai, svarstytas 21 klausimas).  

Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programoje buvo numatyta išanalizuoti, 

apsvarstyti ir priimti atitinkamus sprendimus pagal 26 programoje numatytus pagrindinius 

klausimus. Iš viso Kontrolės komitetas, kartu su Švietimo, kultūros ir sporto bei Finansų, investicijų 

ir verslo komitetais, išanalizavo, aptarė ir priėmė atitinkamus sprendimus pagal darbotvarkėse 

patvirtintą 101 klausimą (informaciją). Tokiu būdu konstatuotina, kad 2017 metų numatyta 

Kontrolės komiteto veiklos programa yra įvykdyta. 

Iš 13 Kontrolės komiteto pravestų posėdžių matyti, kad bendras narių lankomumas 

posėdžiuose sudarė 89 proc. Dėl įvairių priežasčių Kontrolės komiteto rengtuose posėdžiuose 

nedalyvavo: Virginijus Noreika- 5 kartus, Alfonsas Motuzas ir Loreta Kalnikaitė- po 1 kartą.     

Atsižvelgdamas į 2017 metų Kontrolės komiteto veiklos darbo rezultatus manau, kad 

komitetas per ataskaitinį laikotarpį dirbo gerai.   

 

 

Pirmininkas       Algirdas Meiženis 


