
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS

KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. balandžio      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 95.8 papunkčiu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kontrolės komiteto pirmininkas
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL  PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS

KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šilalės rajono savivaldybės taryboje patvirtinti Tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų

veiklos ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

    Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

    Sprendimo priėmimas turės teigiamos įtakos Kontrolės komiteto veiklos organizavimui.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

   Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                             Egidijus Gečas



     Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos

 priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOSKONTROLĖS KOMITETO 2021 M.

VEIKLOS SUVESTINĖ

Protokolo 

data

Protokolo 

numeris

Svarstyti klausimai

2021-02-25 T4-1 1. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020

metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

patvirtinimo. Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.

sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“

steigimo“ pakeitimo. Pranešėjas Algirdas Meiženis.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos

komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas Algirdas Meiženis.

5. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Valdemaras Jasevičius.

6. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės

komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Kęstutis Ačas.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto

2021 metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjas Kęstutis

Ačas.

8. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Vera Macienė,

Aloyzas Vaičiulis.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto

patvirtinimo.

Pranešėjai: Danguolė Vėlavičiutė, Valdemaras Jasevičius.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo

tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir

moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir

nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Reimunda Kibelienė.

12. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės

tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Evaldas

Lazdauskas.

2021-03-31 T4-2 1. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir



naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose

įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Valdemaras Jasevičius.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos

nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos

nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas Aloyzas Vaičiulis.

4. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėja Irmina Kėblienė.

5. Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėja Soneta Būdvytienė.

6. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

direktoriaus 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėja Astutė Noreikienė.

7. Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėja Stasys Norbutas.

8. Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio

gimnazijos direktoriaus 2020

metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Virginijus Andrejauskas.

9. Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijos direktoriaus 2020

metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja Loreta Pociuvienė.

10. Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos

direktoriaus 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Juozas Žymančius.

11. Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos

direktoriaus 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Stasys Baubkus.

12. Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Arūnas Aleksandravičius.

13. Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.



Pranešėja Jurgita Gražinskienė.

14. Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2020

metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja Daiva Rudminienė.

15. Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėja Gitana Jurgutienė.

16. Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Andrius Zaikauskas.

17. Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus

2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėja Dalia Kutniauskienė.

18. Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“

direktoriaus 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Valdas Urniežius.

19. Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus

2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėja Birutė Jankauskienė.

20. Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2020 metų

metinių finansinių ataskaitų

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Pranešėja Jolanta Milišiūnienė.

21. Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros

centro 2020 metų metinių

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos

veiklos ataskaitai.

Pranešėja Vida Macevičienė.

22. Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros

centro 2020 metų

metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo

įstaigos veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Kornelijus Andrijauskas.

23. Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2020 metų

metinių finansinių ataskaitų

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Pranešėja Ieva Irena Demereckienė.

24. Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2020 metų

metinių finansinių ataskaitų

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Tomas Šiaudinis.

25. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuro 2020 m. veiklos



ataskaitai.

Pranešėja Loreta Petkuvienė.

26. Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

stebėsenos 2019 metų ataskaitos.

Pranešėja Dalė Briedienė.

27. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito

tarnybos 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėja Liucija Kiniulienė.

2021-05-03 T4-3 1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio

plėtros plano patvirtinimo.

Pranešėjai: Valdemaras Jasevičius, Romualdas Stankaitis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo

Nr. T1-226 „Dėl

„Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-107

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“

pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

4. Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos

narių grupės pateiktiems

faktams ištirti.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos

organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo.

Pranešėjas Artūras Mikalauskas.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų

darbo apmokėjimo sistemos

aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

8. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams

finansuoti.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d.

sprendimo Nr. T1-88 „Dėl



Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

programos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

turto perdavimo pagal

patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos

priežiūros centrui.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų

parkas“ 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Vytautas Norkus.

12. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės

vandenys“ 2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Virginijus Kvederys.

13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos

tinklai“ 2020 metų

veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Donatas Grigalis.

14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2020

metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Donatas Grigalis.

2021-05-31 2021-05-

31 Nr. T4-

4

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d.

sprendimo Nr. T1-133

„Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“

pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos

aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

3. Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano

keitimo pradžios ir planavimo

tikslų.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

5. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro

2020 metų veiklos

ataskaitai.

Pranešėjas Virginijus Noreika.

6. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.



7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimo Nr. T1-211

„Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio

ūkio paskirties pastatų sąrašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

2021-06-30  T4-5 1. Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

narių grupės 2021 m.

vasario 18 d. teikime „Savivaldybės tarybos narės Loretos

Kalnikaitės įgaliojimų netekimo

procedūrai pradėti“ išdėstytų faktų tyrimo“.

Pranešėjas Tadas Bartkus.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d.

sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl

didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis ir gaunančių

darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Artūras Mikalauskas.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“

šilumos kainos dedamųjų

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

nustatymo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

2021-08-30 T4-6 1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-27 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d.



sprendimo Nr. T1-253 „Dėl

didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

5. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

žymima slaptumo žyma

„Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriui Tadui Bartkui.

Pranešėjas Aloyzas Vaičiulis.

6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės

Dariaus ir Girėno

progimnazijai.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo

vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų bei geriamojo vandens

apskaitos prietaisų priežiūros

mokesčio nustatymo.

Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.

2021-09-30 T4-7 1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimo Nr. T1-185

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“

pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d.

sprendimo Nr. T1-287

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į

Tauragės regiono plėtros tarybos

kolegiją“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d.

sprendimo Nr. T1-101

„Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono

plėtros tarybos visuotiniame dalyvių

susirinkime“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d.

sprendimo Nr. T1-253 „Dėl



didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinio ir

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d.

sprendimo Nr. T1-262

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir

išplėstinės seniūnaičių sueigos

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

2021-11-23 T4-9 1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-106

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos

sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-107

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“

pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus

ir dokumentacijos

planus.

Pranešėja Lineta Dargienė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d.

sprendimo Nr. T1-192 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio

veikla susijusioms išlaidoms

skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Ingrida Petravičienė.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

6. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

žymima slaptumo žyma

„slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Veiklos administravimo skyriaus

vedėjai, laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas

Ingridai Petravičienei.



Pranešėjas Aloyzas Vaičiulis.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d.

sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl

didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis ir gaunančių

darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d.

sprendimo Nr. T1-193 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su

bendruomenės pirmininko veikla

susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas

tvarkos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

2021-12-06  T4-10 1. Dėl paklausimo kelio Laukuva-Treigiai-Kaštaunaliai-Šilalės

plentas asfaltavimų darbų.

Pranešėjas Kęstutis Ačas.

2021-12-13 T4-11 1. Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono

savivaldybės nuosavybėn ir jo

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-107

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“

pakeitimo.

Pranešėjas Gintautas Macevičius.

4. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis

ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių

skaičiaus patvirtinimo.

Pranešėjas Edmundas Auškalnis.

2021-12-17  T4-12 1. Dėl paklausimo kelio Laukuva-Treigiai-Kaštaunaliai-Šilalės

plentas asfaltavimų darbų.

Pranešėjas Kęstutis Ačas.

___________________________



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio    d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (toliau – Kontrolės komitetas) veikla

reglamentuojama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reikalavimais ir Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamentu.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa,

patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T25-31 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo“,

įvykdyta, nes Kontrolės komiteto posėdžių metu buvo svarstomi ne tik 2021 metų veiklos programoje

numatyti 26 klausimai, bet ir kiti įvairūs Šilalės rajonui aktualūs klausimai. Iš viso Kontrolės komitete

svarstyti 92 klausimai ir dar 9 klausimai svarstyti jungtiniame Kontrolės ir Finansų, investicijų ir

verslo komitete. 

Komitetas išklausė ir išanalizavo savivaldybės įmonių veiklos rezultatus, įstaigų vadovų

veiklos ataskaitas ir kt. klausimus (priedas).

Atlikus Kontrolės komiteto 2021 m. posėdžių metu svarstytų klausimų ir priimtų sprendimų

analizę, paaiškėjo, kad darbas buvo organizuojamas kolegialiai, posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais

klausimais nuomonę reiškė ne tik Kontrolės komiteto nariai, bet ir Šilalės rajono savivaldybės

administracijos vadovai, valstybės tarnautojai, savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovai ir kt.

kviestiniai asmenys.

Komitetą sudarė 6 Tarybos nariai (metų eigoje sudėtis buvo pakeista ir papildyta naujais

nariais): Kęstutis Ačas (komiteto pirmininkas), Rima Norvilienė, Edmundas Auškalnis, Rimantas

Rimkus, Lineta Dargienė, Rolandas Toleikis.

Susisteminus Kontrolės komiteto narių dalyvavimo Kontrolės komiteto posėdžiuose analizės

duomenis, paaiškėjo, kad Kontrolės komitetų posėdžiuose Kontrolės komiteto narių dalyvavimas per

2021 m. siekia 65 proc.
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Išanalizavus 2021 m. Kontrolės komiteto veiklos rezultatus, galima konstatuoti, kad Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 metų Kontrolės komiteto veiklos programa buvo įvykdyta, o

Kontrolės komitetas ataskaitiniu laikotarpiu dirbo produktyviai.

PRIDEDAMA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. svarstytų

klausimų suvestinė, 10 lapų.

_____________________________
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