
 
SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 

METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 26 d.  Nr. T1-7 

Pasvalys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 

punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 

patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 

62.5.8 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a 

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

programą (pridedama). 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                    Gintautas Gegužinskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-7 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 

2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

data 

Atsakingas už vykdymą 

1. 

 

2. 

Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos  

teikimas savivaldybės tarybai 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų 

biudžeto sąmatos projekto įvertinimas ir išvados 

pateikimas Savivaldybės tarybai 

 

2020 m. 

vasario 

mėn. 

 

I ketvirtis 

Kontrolės komitetas 

 

 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

3. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų 

veiklos ataskaitos svarstymas ir išvados pateikimas 

Savivaldybės tarybai 

 

II ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir 

išvados apie Savivaldybės 2019 metų biudžeto 

vykdymą, Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinius ir 2019 metų Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto ataskaitas svarstymas 

 

III ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

5. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų 

veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio 

plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas 

IV ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

6. Savivaldybės kontrolės komiteto veiklos programos 

2021 metams paruošimas ir pateikimas Savivaldybės 

tarybai 

 

IV ketvirtis Kontrolės komitetas 

7. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos 

apie veiklos plano vykdymą svarstymas 

1 kartą per 

ketvirtį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

8. Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų 

informacijos apie atliktų finansinių ir veiklos auditų 

metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų 

pašalinimo eigą, svarstymas 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba, 

administracijos 

direktorius 

9. Kreipimasis į Savivaldybės administracijos direktorių 

ir Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos reikalavimų įvykdymo 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

10. 

 

 

Siūlymas Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą 

Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės 

veiklos auditą ir išvadų teikimas dėl audito rezultatų  

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas 

 

 

 

 

 



11. 

 

 

12. 

Iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie 

Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų 

vadovų veiklą nagrinėjimas ir dėl jų siūlymų teikimas 

Savivaldybės administracijai ir tarybai 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

 

                                                         ––––––––––––––––––––––––––– 


