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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023
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2023 m. kovo     d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos

programą (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 TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr. Komiteto posėdžiuose numatomi svarstyti klausimai Numatomas

svarstyti

laikas

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano 

patvirtinimo

I ketvirtis

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 

metų veiklos ataskaitos

I ketvirtis

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023

metų veiklos programos patvirtinimo

I ketvirtis

4. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos

2022 metų veiklos ataskaitai

I ketvirtis

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022 metų veiklos

ataskaitos patvirtinimo

I ketvirtis

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

I ketvirtis

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo I ketvirtis

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos

plano patvirtinimo

I ketvirtis

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pakeitimo I ketvirtis

10. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų

Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo

sąlygoms užtikrinti, 2023 m. objektų sąrašo patvirtinimo

     I ketvirtis

11. Dėl UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir

UAB „Šilalės autobusų parkas“, UAB „Gedmina“ valdybų

I ketvirtis

12. Dėl viešojo transporto maršrutų peržiūrėjimo I ketvirtis

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

patvirtinimo

I ketvirtis

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros

patvirtinimo

I ketvirtis

15. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

I ketvirtis

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo II ketvirtis

17. Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo II ketvirtis

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos

plano pakeitimo

II ketvirtis

19. Dėl pritarimo vicemero kandidatūrai II ketvirtis

20. Dėl pritarimo UAB „Gedmina“ 2022 m. veiklos ataskaitai II ketvirtis

21. Dėl pritarimo UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2022 m. veiklos

ataskaitai

II ketvirtis

22. Dėl pritarimo UAB „Šilalės vandenys“ 2022 m. veiklos ataskaitai II ketvirtis

23. Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2022 m. veiklos

ataskaitai

II ketvirtis

24. Dėl 2023 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų

nustatymo

II ketvirtis



25. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2024 m. II ketvirtis

26. Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio

lengvatų 2023 metams nustatymo

II ketvirtis

27. Dėl 2023 metų neapmokestinamų žemės sklypo dydžių nustatymo II ketvirtis

28. Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo

patvirtinimo

II ketvirtis

29. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo III ketvirtis

30. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos

plano pakeitimo

III ketvirtis

31. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

III ketvirtis

32. Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais

reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių sąrašo

peržiūrėjimo

III ketvirtis

33. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo IV ketvirtis

34. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos

plano pakeitimo

IV ketvirtis

35. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

pakeitimo

Pagal poreikį

36. Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų nuostatų

tvirtinimo

Pagal poreikį

37. Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo / pakeitimo

Pagal poreikį

38. Dėl savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių kainų

ir tarifų patvirtinimo

Pagal poreikį

39. Dėl savivaldybės turto investavimo, dalies nuostolių padengimo ir

kapitalo didinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse

Pagal poreikį

40. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo

apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pagal poreikį

41. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų

patvirtinimo

Pagal poreikį

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                Egidijus Gečas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės tarybos sekretorė

DĖL  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šilalės rajono savivaldybės taryboje patvirtinti Tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų

veiklos programą.

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

sprendimas. 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 7 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.

Tarybos sekretorė                                                                                                Sandra Balčienė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto

2023 metų veiklos programos tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-03-20 Nr. T25-78

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Balčienė Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-20 16:42

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-15 12:09 - 2027-09-14 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2023 m. kontrolės k. veiklos programa.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aišk. raštas programos.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230313.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-23)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-03-23 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




