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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos
spre:ndimu Nr. .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS KONTROLEIS KOMITETO
2019 METU VETKLOS PROGITAMA

Eil.
Nr.

Darbq pavadinimas Atsakin;gi asmenys Terminas

Kontroles komiteto 2019 m. v"iHos
programos parengimas ir svarst\zmas

Kontroles komiteto
pirmininkas

Iki 2019 m.
liepos 9 d.

2 Kontroles komiteto 2019 metu lreiklos
ataskaitos paruo5imas ir put.iki-u,
Savivaldybes tarybai pritarti

Kontroles komiteto
pirmininkas

2020m. vasario mdn.

a
J Kontroles komiteto 2020 m. veiklos

programos rengimas ir teikimas tvirtinti
Savivaldybes tarybai.

Komiteto pirmininkas Iki 2020 m.
sausio 3l d.

4 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2018 metq veiklos ataskaitos svarstymas

Kontroles komiteto
nariai, iSavivaldybes
kontroles ir audito
tarnvba

Iki 2019 m.
liepos I d.

5 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
iSvada del pateikto tvirtinti 2018 m.
Savivaldybes konsoliduotqjq ataskaitq
rinkinio

Kontroles komiteto
nariai, iSavivaldybes
kontroles ir audito
tarnyba, liavival dybes
Administracija,
Audituojamq subjektq
vadovai

2019 m.III ketv.

6 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2019 m. veiklos plano pristatymas

Savivald;zbes
kontroles ir audito
tarnyba

12019 m. II ketv.

7 I5vadq del Kontroles ir audito tarnybos
2019 metq veiklos parengimas ir teikimas
Savivaldybes tarvbai

Komiteto pirmininkas
ir nariai

Itki 2019 m.
l[I ketvirdio pabaigos

8 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2020 m. veiklos plano projekto svarstynas
ir pasi[lymq del jo papildymo ar pakeitimo
teikimas

Kontroles komiteto
nariai. Siavivaldybes
kontroles ir audito
tarnyba

Itki 2019 m.
lapkridio 15 d.

9 Kontroles ir audito tarnybos kiekvieno
ketvirdio veiklos plano ivykdymo
svarst)rmas

Kontrolds komiteto
nariai, Slavivaldybes
kontroles ir audito
tamyba

lki kito ketvirdio
pirmo menesio
pabaigos

l0 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingq
asignavimq ivertinimas ir iSvados teikimas
Tarybai

Komiteto pirmininkas
ir nariai

Iki 2020 m.
srausio 15 d.

1l Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
audito i5vadq ir tikslinir4 patikrinimq
ataskaitq svarstymas, nurodyq paZeidimq
ir trukumq analizavimas, rekomendaciiu

Kontroles komiteto
nariai, Savivaldybes
kontroles ir audito
tamvba

Pagal poreiki. Gavus
patikrinimq aktus ar
aLudito iSvadas.



tiekimas Savivaldybes administ aciios
direktoriui ir Tarybai

t2 lnsurucurl, lstalgq lr lmoniq vadolrl
paai5kinimq del Savivaldybes kontroles ir
audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos
audito metu nustatytq tr[kumq ar teises
aktq paZeidimu pa5alinimo i5klausvmas

Kontrold,s komiteto
nariai, Savivaldybes
kontroldr; ir audito
tarnvba

Pagal poreiki

l3 DavlvatoyDes admlnl stracrl os centralizuoto
vidaus audito skyriaus atliktq ketvirdio
auditq ir tiksliniq patikrinimq i5vadq
svarstymas ir rekomendacijq teikimas
Savivaldybes administraciios direktoriui
arba Tarybai

Kontroles komiteto
nariai, Savivaldybes
Centraliz:uotas vidaus
audito skyrius

Iki kito ketvirdio
pirmo mdnesio
pabaigos

l4 Tarybos sprendimq projektq svarstymas ir
i5vadu teikimas

Kontrolers komiteto
nariai

Pagal poreiki

l5 Gyventojq, istaigq pasiulymq, parei5klmq,
skundq nagrinejimas ir pasitlymq tiekimas
Savivaldybes administracijai bei Tarybai

Kontroles komiteto
nariai

Nuolat

16 Savivaldybes paskolq emimo ir
panaudojimo efektyr,umo svarst5nnas,
pasiUlymq teikimas

Kontrolds komiteto
nariai, liavivaldybes
kontroles ir audito
tarnyba,
Administracijos
finansu slcvrius

Pagal poreiki

17 Klaipedos miesto savivaldybes vykdomq
programq (specialiqjq ir kt.) igyvendinimo
rezultatq aptarimas.

Kontroles komiteto
nariai, liavivaldybes
kontroles ir audito
tarnyba. [iavivaldybes
administraciia

lPagal poreiki

IB Savivaldybes kontroliuojamq imoniq,
institucijq ir istaigq veiklos svarstymas.

Komiteto nariai
Savivaldy,bes
kontroles ir audito
tarnyba, Siavivaldybes
Administr:acija,
Savivaldybes
kontroliu<rjamq
subjektq .vadovai

J?agal poreiki



AISKINAMASIS n q.SrA,s
PRIE SAVIVALDYBES TARYBOS SPRENDIMO ,,]DEL KLAIPEDOS MIESTO

SAVIVALDYBES TARYBOS KONTROLES KOMII'ET O 2OIg MIITU VEIKLOS
PROGRAMOS PATVIRTINIMO"

2019 m.liepos 1 d.

1. Sprendimo projekto esm6, tikslai ir uZdaviniai.
Sis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendlimo projektas teikiamas, siekiant

igyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 14 straipsnirc 4 dalies 8 punkto
nuorod4, kad savivaldybes tarybos Kontroles komitetas dirbapagal savivaldybes tarybos patvirtint4
veiklos program4.

2. Projekto rengimo prieZastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo

14 straipsnio 4 dalies 8 punktu.
3. Kokiq rezultatq laukiama.
Bus ivykdyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldosr istatymo 14 straipsnio 4 dalies 8

punkto nuoroda.
4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistq vertinimai.
Sprendimo projekto rengimo metu pastabq negauta.
5. I5laidq s4matos, skaiiiavimai, reikalingi pagrindimai ir paai5kin.imai.
Nera.
6. LCSq poreikis sprendimo lgyvendinimui.
Nera.
7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo pridmimo pasekmOs.
Teigiamos pasekmes - Klaipedos miesto savivaldybesr tarybos Kontrroles komitetas gales

organizuoti darb4 i gyvendinant patvirtint4 pro gram4.
Neigiamos pasekmes : nenumatoma.

Kontroles komiteto pirmininke Ligita Girskiene

Ligita Girskiene, tel. 861837860


