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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

KONTROLĖS KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-08-20 T3-29 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 19 d. 15.30 – 17.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: komiteto nariai – Linas Kruopis, Igoris Malinauskas;  

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktorius Povilas 

Balčiūnas, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja 

Ilma Paliukėnaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė. 

Nedalyvavo: Helena Simonaitienė (dėl atostogų). 

 

 Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių, kvorumas yra. 

 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė kalbėjo apie darbotvarkę, kurią sudaro 2 klausimai. 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl pritarimo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono savivaldybės 2018 

metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams, biudžeto ir turto naudojimo audito 

išvadai ir ataskaitai. 

 2. Dėl kitų klausimų. 

 Posėdžio pirmininkė komiteto narių klausė dėl posėdžio darbotvarkės. 

 Pasisakančių nebuvo. 

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono savivaldybės 2018 

metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto ir turto naudojimo audito 

išvados ir ataskaitos. 

Pranešėja R. Juodokienė. Ji pristatė informaciją apie 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto ir 

finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto ir turto naudojimo audito išvadas ir ataskaitas, kalbėjo apie 

rekomendacijų įgyvendinimą, aptarė rezultatus, besąlyginę ir sąlygines konsoliduotojo finansinių 

ataskaitų rinkinio nuomones. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė, komiteto nariai I. Malinauskas, L. Kruopis pateikė 

klausimus. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė, Savivaldybės meras G. Gegužinskas, Savivaldybės 

administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus P. Balčiūno siūlymu, komiteto pritarimu Savivaldybės 

administracijai organizuoti diskusiją, pasitarimą dėl teikiamų maitinimo paslaugų galimybių Pasvalio 

sporto mokykloje. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Komiteto siūlymu Savivaldybės administracijai vykdyti, kontroliuoti vietinės reikšmės kelių 

sąrašų tikslinimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 
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NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono 

savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniui, biudžeto ir turto 

naudojimo audito išvadai ir ataskaitai pritarta. 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Komiteto nariai, posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimus. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja I. 

Paliukėnaitė atsakė į pateiktus klausimus. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė kalbėjo apie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

tvarkymo sistemos administravimo sutartį. 

Vyko pasisakymai, diskusijos. 

NUSPRĘSTA: Svarstomais klausimais sprendimai nepriimti. 

 

 Protokolas surašytas garso įrašo pagrindu, komiteto posėdžio turinys – garso įraše. 

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                             Jūratė Jovaišienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                              Milda Jarašūnienė 

 

 

 

 

 


