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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO          

2020–2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 
 

 

Eil. 

Nr. 

Programos priemonės Vykdymo laikotarpis Atsakingas 

vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Gyventojų pranešimų ir pareiškimų 

apie Savivaldybės administracijos, 

įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą 

nagrinėjimas ir pasiūlymų dėl jų 

Savivaldybės administracijai ir 

Savivaldybės tarybai teikimas 

Nuolat, esant 

pranešimų ir 

pareiškimų 

Kontrolės komiteto 

nariai 

2. Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos kitų metų veiklos plano 

projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl 

šio plano projekto papildymo ar  

pakeitimo teikimas 

Spalio mėn. Kontrolės komiteto 

nariai, Savivaldybės 

kontrolierius 

3. Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos kitų metų veiklos plano 

projekto grąžinimas Savivaldybės 

kontrolieriui tvirtinti 

Ne vėliau kaip iki 

2020 m. lapkričio 5 d. 

Kontrolės komiteto 

pirmininkas 

4. Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos ateinančių metų veiklos 

planui vykdyti reikalingų asignavimų 

įvertinimas 

Lapkričio mėn.  Kontrolės komiteto 

nariai 

5. Išvados dėl  Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos ateinančių metų 

veiklos planui vykdyti reikalingų 

asignavimų teikimas Savivaldybės 

tarybai 

Lapkričio mėn. Kontrolės komiteto 

nariai,  pirmininkas 

6. Savivaldybės kontrolieriaus parengtos 

ataskaitos dėl Savivaldybės  kontrolės 

ir audito tarnybos  veiklos plano 

įvykdymo svarstymas 

Kovo mėn.  Kontrolės komiteto 

nariai 

7 Išvadų dėl Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos veiklos rezultatų 

teikimas Savivaldybės tarybai  

Po Savivaldybės 

kontrolieriaus 

parengtos ataskaitos 

dėl Savivaldybės  

kontrolės ir audito 

tarnybos  veiklos 

plano vykdymo 

svarstymo 

Kontrolės komiteto 

nariai, pirmininkas 

8. Savivaldybės kontrolieriaus parengtos 

ataskaitos dėl Savivaldybės  kontrolės 

ir audito tarnybos  veiklos plano 

įvykdymo pagrindu išvadų dėl 

Kovo mėn. svarstant 

kartu su Savivaldybės 

kontrolieriaus 

parengta ataskaita dėl 

Kontrolės komiteto 

nariai, pirmininkas 



2 

 

Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo 

teisėtumo, tikslingumo, efektyvumo 

bei Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos Savivaldybės tarybai 

rengimas ir teikimas 

Savivaldybės  

kontrolės ir audito 

tarnybos  veiklos 

plano įvykdymo  

9. Siūlymas Savivaldybės tarybai atlikti   

nepriklausomą Savivaldybės turto ir 

lėšų naudojimo bei Savivaldybės 

veiklos auditą, taip pat išvadų dėl 

audito rezultatų teikimas 

Esant pagrindui Kontrolės komiteto 

nariai 

10. Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos plano vykdymo  

svarstymas 

Kartą per ketvirtį Kontrolės komiteto 

nariai 

11. Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų 

išklausymas dėl Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos atlikto 

finansinio ir veiklos audito metu 

nustatytų trūkumų ar teisės aktų 

pažeidimų pašalinimo 

Nuolat, esant reikalui Kontrolės komiteto 

nariai, Savivaldybės 

kontrolierius, 

institucijų, įstaigų ir 

įmonių vadovai 

12. Kreipimasis į Savivaldybės 

administracijos direktorių arba 

Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 

reikalavimų įvykdymo 

Esant reikalui Kontrolės komiteto 

pirmininkas kartu su 

Kontrolės komiteto 

nariais 

13. Raštiško prašymo pateikimas 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriui dėl 

atliktų vidaus auditų ataskaitų ir šių 

ataskaitų nagrinėjimas 

Esant reikalui Kontrolės komiteto 

nariai 

14. Atsiskaitymas už Kontrolės komiteto 

veiklą Savivaldybės tarybai 

2021 metų pradžioje Kontrolės komiteto 

pirmininkas 

15. Kontrolės komiteto veiklos programos 

pateikimas tvirtinti Savivaldybės 

tarybai 

Per vieną mėnesį nuo 

kalendorinių metų 

pradžios 

Kontrolės komiteto 

pirmininkas 
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