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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

          2019–2023 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kadencijos kontrolės komitetas savo veiklą 

pradėjo 2019 m. liepos 24 d., kai Savivaldybės tarybos posėdyje buvo paskirtas Kontrolės komiteto 

pirmininkas. Kontrolės komitetą sudaro 4 nariai: Jūratė Jovaišienė, Linas Kruopis, Igoris Malinauskas 

ir Helena Simonaitienė.  

          2019 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetas dirbo, vadovaudamasis 2019 

m. vasario 20 d. Pasvalio r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-31 patvirtinta Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa.  

  

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 

2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

data 

Atsakingas už vykdymą 

1. 

 

2. 

Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos  

teikimas Savivaldybės tarybai 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų 

biudžeto sąmatos projekto įvertinimas ir išvados 

pateikimas Savivaldybės tarybai 

 

I ketvirtis 

 

 

I ketvirtis 

Kontrolės komitetas 

 

 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

3. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų 

veiklos ataskaitos svarstymas ir išvados pateikimas 

Savivaldybės tarybai 

 

II ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir 

išvados apie Savivaldybės 2018 metų biudžeto 

vykdymą, Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinius ir 2018 metų Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto ataskaitas svarstymas 

 

III ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

5. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų 

veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio 

plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas 

IV ketvirtis Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

6. Savivaldybės kontrolės komiteto veiklos programos 

2020 metams paruošimas ir pateikimas Savivaldybės 

tarybai 

 

IV ketvirtis Kontrolės komitetas 

7. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos 

apie veiklos plano vykdymą svarstymas 

1 kartą per 

ketvirtį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

8. Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų 

informacijos apie atliktų finansinių ir veiklos auditų 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba, 
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metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų 

pašalinimo eigą, svarstymas 

Administracijos 

direktorius 

9. Kreipimasis į Savivaldybės administracijos direktorių 

ir Tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

reikalavimų įvykdymo 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

Siūlymas Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą 

Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės 

veiklos auditą ir išvadų teikimas dėl audito rezultatų 

 

Iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie 

Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų 

vadovų veiklą nagrinėjimas ir dėl jų siūlymų teikimas 

Savivaldybės administracijai ir tarybai 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

Kontrolės komitetas 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnyba 

2019–2023 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kadencijos 2019 m. įvyko du Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžiai. Posėdžių lankomumas: pirmajame 

posėdyje dalyvavo 3 komiteto nariai, antrajame – 4 komiteto nariai. Posėdžių metu komitetas iš viso 

svarstė 7 klausimus, priimti 4 sprendimai.  

 

Kontrolės komiteto 2019 m. posėdžių darbotvarkės ir priimti sprendimai:  

2019 m. rugpjūčio 19 d. posėdis: 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

ir ataskaitai. 

2. Dėl kitų klausimų. 

NUSPRĘSTA:  

1. Bendru sutarimu Savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų 

konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniui, biudžeto ir turto naudojimo audito išvadai ir 

ataskaitai pritarta. 

2019 m. spalio 11 d. posėdis: 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. KV-11 „Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

2019 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano projekto. 

3. Dėl UAB “Pasvalio autobusų parkas” veiklos audito ataskaitos svarstymo. 

4. Dėl gyventojų skundų svarstymo.  

5. Dėl kitų klausimų.  

NUSPRĘSTA:  

1. Bendru sutarimu pritariama papildytam Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos 

planui. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano projektui pritarta. 

3. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 2019 m. lapkričio mėn. Savivaldybės taryboje pristatyti 

informaciją apie parengtą UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos audito ataskaitą. 

 

 

Komiteto pirmininkė          Jūratė Jovaišienė 


