
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS 

KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 
2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-320 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 

punktu ir Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-74, VI skyriaus 94.8 punktu ir VIII 

skyriaus 143.6 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

programą (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras  Audrius Klišonis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.  

sprendimu Nr. T1-320 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 

METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

Eil.

Nr. 
Tema Mėnuo Rengėjas 

1.  

1. Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaitos svarstymas ir teikimas tarybai. 

 

2. Informacijos apie Centralizuoto savivaldybės 

vidaus audito skyriaus 2019 m. atliktų auditų 

ataskaitas ir  2020 m. planus pateikimas. 

 

Sausis- 

vasaris 

Kontrolės komitetas 

 

Savivaldybės administracijos 

direktorius, Centralizuotas 

savivaldybės vidaus audito 

skyrius 

2. 

 

 

 

1. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  

2019 metų veiklos ataskaita. 

 

2. Ataskaita apie Kontrolės ir audito tarnybos 

2020 m. veiklos plano vykdymą. 

 

3. Informacijos, kaip suplanuota ir  pasiruošta 

2020 m. KPPP lėšų  panaudojimui, 

išklausymas. 

Kovas 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

 

 

 

Savivaldybės administracijos 

direktorius, Vietos ūkio 

skyrius 

3. 

Informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos 

rekomendacijų įgyvendinimą pateikimas: 

- teisinių paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos parengimas; 

- dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčio nepriemokų mažinimo (išieškojimo). 

Gegužė 
Savivaldybės administracijos 

direktorius 

4. 

1. Savivaldybės 2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  

rinkinio audito išvadų išklausymas ir 

svarstymas.  

 

2. Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo  

ir kitų piniginių išteklių naudojimo audito 

išvadų išklausymas ir svarstymas. 

 

3. Ataskaita apie Kontrolės ir audito tarnybos 

2020 m. veiklos plano vykdymą 

 

4. Informacijos, ar tikslingai ir efektyviai 

savivaldybė valdo turtą, išklausymas. 

Liepa 

 

 

 

 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos 

direktorius, Turto skyrius 

5. 

 

1. Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų 

veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų 

dėl plano projekto papildymo ar pakeitimo 

teikimas. 

 

Spalis 

 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

 

 

 



2. Ataskaita apie Kontrolės ir audito tarnybos 

2020 m. veiklos plano vykdymą. 

3. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (ir jei 

reikalinga – įstaigų) informacijos apie NVŠ 

lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus 

išklausymas 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius ir, jei reikalinga - 

paraiškų teikėjai 

6. 

Ataskaita apie Savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervo lėšų panaudojimą 2020 

metais.  
Lapkritis 

Buhalterinės apskaitos 

skyrius,  

Finansų ir biudžeto skyrius 

7. 

1. Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos 

programos svarstymas ir teikimas tarybai. 

 

2. Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų 

veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų 

svarstymas. 

Gruodis 

Kontrolės komitetas 

 

Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnyba 

 

________________________________ 

 

 

 


