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Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas)
yra sudarytas Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2015 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. 1-12. Jį sudaro 3 nariai: Kęstutis Traškevičius, Juozas Isoda, Metas Ražinskas.
Kontrolės komitetas 2015 m. dirbo pagal 2014 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje
patvirtintą ir 2015 m. birželio 29 d. Tarybos posėdyje papildytą veiklos programą. Komiteto
posėdžiuose dalyvaudavo Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai,
įstaigų vadovai.
2015 m. įvyko šeši 8-ojo šaukimo tarybos Kontrolės komiteto posėdžiai. Kiekvieną ketvirtį
buvo svarstoma informacija apie Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos
plano vykdymą.
Pirmajame posėdyje, kuris vyko 2015 m. gegužės 22 d., buvo svarstoma Kontrolės komiteto
2015 metų veiklos programa, Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planas, informacija
apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Marijampolės filialo 2015-05-12 kreipimasis, kai kurie kiti artimiausio Tarybos posėdžio
darbotvarkės klausimai. Buvo nutarta siūlyti Komiteto 2015 metų veiklos programą bei kontrolės ir
audito tarnybos 2015 metų veiklos planą papildyti punktais dėl socialinio būsto fondo plėtros
programos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje audito, duoti pavedimą ir rekomendacijas
Marijampolės savivaldybės administracijai dėl Tauro apygardos partizanų memorialo.
Antrajame Komiteto posėdyje buvo pritarta Dailės mokyklos, Muzikos mokyklos,
J.Totoraičio progimnazijos, Sūduvos gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito išvadoms,
Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų audito išvadai, Savivaldybės galimybės imti
ilgalaikę paskolą 2015 m. Europos Sąjungos finansuojamiems projektams įgyvendinti audito
išvadai bei nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai, rengiant 2016 m. biudžeto projektą,
numatyti papildomas lėšas Marijampolės dailės ir muzikos mokykloms pagrindinėms priemonėms
įsigyti, teikti išsamesnę informaciją apie Savivaldybės išlaidų sąmatų vykdymą ir siekti, kad
Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai nedidėtų, paspartinti sankryžų, susijusių su „Rail Baltica“
projekto vykdymu, statybą bei spręsti transporto kamščių mieste problemą.
Trečiajame Komiteto posėdyje buvo svarstomos Savivaldybės 2014 metų Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita ir audito išvada bei savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, taip pat audito Marijampolės
savivaldybės pavaldume esančiose stacionarinės medicinos reabilitacijos ir sanatorinio
(antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančiose įstaigose išvados, kurioms buvo pritarta. Posėdyje
nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai per metus parengti Savivaldybės administracijos
apskaitos politiką, Tarybos reglamente numatyti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimo tvirtinti Tarybai tvarką ir terminus.
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Ketvirtajame posėdyje svarstytas Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano
projektas ir keletas kitų artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų. Nutarta surinkti
Tarybos narių pasiūlymus dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano projekto.
Penktajame Komiteto posėdyje nutarta pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų
veiklos plano projektui bei pavesti Savivaldybės administracijai iki 2016 m. kovo 1 d. Kontrolės
komitetui pateikti informaciją apie Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d.
išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų
vykdymo viešųjų pirkimų srityje.
Šeštajame posėdyje buvo pritarta Socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimo
Marijampolės savivaldybėje audito išvadų projektui, rekomenduota Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centrui ieškoti būdų suvienodinti atliekų tvarkymo tarifus visose Marijampolės apskrities
savivaldybėse ir efektyviau plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės regione.
Kontrolės komitetas įvykdė savivaldybės Tarybos patvirtintą 2015 m. veiklos programą.
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