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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 

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

savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-168, 94.8. papunkčiu, Plungės 

rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Pritarti Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos 

ataskaitai (pridedama). 
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SUDERINTA: 

Administracijos direktorius M. Kaunas 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas 

Kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis 

Protokolo skyriaus vedėja J. Šumskienė 

 

Sprendimą rengė Protokolo skyriaus vyr. specialistė Renata Vičienė 



PRITARTA 

Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2022 m. vasario 10 d.  

sprendimu Nr. T1- 

 
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

KONTROLĖS KOMITETO 
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2022 m. vasario 10 d. 

Plungė 

 

2021 metais Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) 

sudėtis nesikeitė.  

Per 2021 metus įvyko 6 Komiteto posėdžiai, apsvarstyta 17 klausimų. 2021 metais didžioji 

dalis Komiteto narių dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiuose posėdžiuose, nagrinėjo pateiktus 

klausimus, diskutavo, teikė pasiūlymus ir pastebėjimus. Du Komiteto nariai – Algirdas Pečiulis ir 

Gintaras Bagužis – dalyvavo visuose 2021 metais vykusiuose Komiteto posėdžiuose. Daina 

Martišienė ir Tadas Šetkauskis praleido po 1 posėdį, Asta Beierle Eigirdienė nedalyvavo dviejuose 

posėdžiuose.  

Į vasario mėnesio Komiteto darbotvarkę buvo įtrauktas Astos Beierle Eigirdienės pateiktas 

pasiūlymas apsvarstyti papildomą klausimą - dėl pavedimo Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybai atlikti auditus dviejose įstaigose. Algirdo Pečiulio pristatytai Komiteto 2020 metų veiklos 

ataskaitai pritarta bendru sutarimu, prieštaravimų nekilo ir dėl Astos Beierle Eigirdienės pateikto 

pasiūlymo. Komitetas nutarė pavesti klausimo iniciatorei Astai Beierle Eigirdienei ir Savivaldybės 

administracijos direktoriui suformuluoti audito tikslus ir parengti sprendimų projektus dėl pavedimo 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės ir UAB 

„Plungės šilumos tinklai“ 2019 – 2020 metų veiklos  auditus bei teikti šiuos sprendimų projektus 

Savivaldybės tarybai. 

Kovo mėnesio Komiteto darbotvarkėje svarstyti 5 klausimai. Savivaldybės Centralizuoto 

vidaus audito skyriaus vedėja Kristina Černeckienė pristatė šio skyriaus 2020 metų veiklos 

ataskaitą, savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė Komiteto narius supažindino su 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metais vykdyta veikla bei pateikė  informaciją apie 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano vykdymą. Nemažai klausimų 

Komiteto nariams kilo po to, kai pranešimą apie Plungės rajono vietinio susisiekimo miesto ir 

priemiesčio autobusų maršrutus pristatė Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Evaldas Jankauskas. 

Taip pat daug diskusijų sukėlė Savivaldybės mero Audriaus Klišonio pristatytas pranešimas „Dėl 

2020 m. vasario 26 d. Kultūros ir meno tarybos posėdžio metu vertintų paraiškų ir priimtų 

sprendimų“. Posėdžio dalyviams išsakius savo nuomones bei pastebėjimus svarstytu klausimu, 

Komitetas priėmė protokolinį nutarimą rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui 

įvertinti, ar pateiktos rekomendacijos dėl kultūros projektų paraiškų vertinimo yra teisingos ir 

įvertintos laikantis Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų. Jeigu Administracijos direktoriaus 

vertinimo išvados būtų neigiamos, siūlyti Kultūros ir meno tarybai iš naujo įvertinti pateiktas 

paraiškas. 

Į gegužės mėnesį vykusį posėdį Komiteto nariai rinkosi išklausyti informacijos apie 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

Daugiausia klausimų pateikta Savivaldybės administracijai apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą 

UAB „Plungės autobusų parkas“ bei SĮ „Plungės būstas“.  

Liepos mėnesio Komiteto posėdžio darbotvarkė buvo sudaryta, atsižvelgiant į Komiteto 

2021 metų veiklos programą. Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pristatė Savivaldybės 

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito 

išvadas bei Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo audito 

išvadas. Komitetas tiek pristatytoms išvadoms, tiek jų teikimui Savivaldybės tarybai pritarė bendru 



sutarimu. Taip pat Danutė Jarašiūnienė pateikė informaciją apie Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos 2021 metų veiklos plano vykdymą.  

Spalio mėnesį posėdžiavę Komiteto nariai vienbalsiai pritarė savivaldybės kontrolierės 

Danutės Jarašiūnienės parengtam Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos 

plano projektui. Taip pat šį mėnesį Tarnybos auditorės išsamiai pristatė VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės ligoninėje bei UAB „Plungės šilumos tinklai“ atliktų veiklos auditų rezultatus.  

Paskutiniojo posėdžio metu jo dalyviai buvo supažindinti su pirmininko parengta Komiteto 

2022 metų veiklos programa. Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pristatė Savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų suvestinę. 

Daugiausia diskusijų ir klausimų kilo po to, kai pranešimą apie Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos 2021 metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimą pristatė Juridinio ir personalo 

administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas.  Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad 

ne visos teiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.  

 

 

Komiteto pirmininkas          Algirdas Pečiulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PRITARIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS 

KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“ 

 

2022 m. sausio 7 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, problemos esmė – gauti Savivaldybės tarybos pritarimą 

Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.   

Kontrolės komiteto veiklos ataskaita Savivaldybės tarybai teikiama kiekvienų kalendorinių metų 

pradžioje. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.  
Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu bei Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentu, Kontrolės komitetas kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.  

Sprendimo projektas parengtas siekiant Savivaldybės tarybos narius supažindinti, kokius klausimus 

svarstė bei kokius nutarimus priėmė praėjusiais metais posėdžiavę Kontrolės komiteto nariai.   

4. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius.  
Sprendimo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės. 

5. Pagrįsti, kokios galimos teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių 

reikėtų imtis, kad neigiamų pasekmių būtų išvengta.  
Pritarus parengtam sprendimo projektui, Kontrolės komiteto darbo organizavimas atitiks teisės aktų 

nuostatas.  

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus 

sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra.  

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos vertinimas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  Savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto iniciatyva.  

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) 

yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti 

išsiųstas. Protokolo skyriui.  

11. Kita svarbi informacija. Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  Nenumatomas 

Finansams  Nenumatomas 

Socialinei aplinkai  Nenumatomas 

Viešajam 

administravimui 

 Nenumatomas 

Teisinei sistemai Atitiks teisės aktų 

nuostatas 

Nenumatomas 

Kriminogeninei 

situacijai 

Korupcijai įtakos 

neturės 

Nenumatomas 

Aplinkai  Nenumatomas 

Administracinei naštai  Nenumatomas 

Regiono plėtrai  Nenumatomas 

Kitoms sritims, 

asmenims ar jų grupėms 

 Nenumatomas 

 

Rengėja Protokolo skyriaus vyr. specialistė                                                                   Renata Vičienė 


