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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

KONTROLĖS KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-03-27 Nr. T3-11 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 27 d. 13.00 – 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo: (sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo:  

 

 Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

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

1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų 

veiklos ataskaitai. 

2. Kiti klausimai. 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja R. Juodokienė. Ji pristatė informaciją apie atliktus Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos darbus, pateiktas išvadas, pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą, 

aptarė rezultatus. Pranešėja kalbėjo apie klausimus, susijusius su mokinių pavėžėjimu, atkreipė 

dėmesį į pavėžėjimo koordinavimą, kalbėjo apie sutarčių pasirašymą su Savivaldybės 

administracija dėl nuostolių kompensavimo, UAB „Pasvalio autobusų parkas“ strategijos 

parengimą, žmogiškuosius išteklius įmonėje, etatų poreikį, valdymo sistemą, grynųjų pinigų 

naudojimą darbuotojų atlyginimams mokėti. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimus dėl neužimtų etatų, atsakomybę už 

Savivaldybės turtą, kalbėjo apie galimą pagalbą dėl Savivaldybės turto būklės nustatymo. 

Pranešėja R. Juodokienė, Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į 

pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimus dėl turto tvarkymo specialisto, grynųjų 

pinigų naudojimo UAB „Pasvalio autobusų parkas“. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas, pranešėja R. Juodokienė atsakė į 

pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl pagalbos Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybai. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimus dėl Savivaldybės administracijos ir 

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ sutarčių sudarymo, jų atnaujinamo periodiškumo, darbo su UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ vadove. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktus klausimus ir 

pasisakė. 



 2 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl Savivaldybės apskaitos skyriaus 

darbuotojų. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas kalbėjo apie komitetuose pateiktą siūlymą dėl 

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje įtrauktų ataskaitų svarstymo atidėjimo. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė, komiteto narys L. Kruopis, Savivaldybės meras 

G. Gegužinskas. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas kalbėjo apie rajone veikiančių 

bibliotekų numatomą darbą, darbų apjungimą, funkcijų pakeitimus, darbų paskirstymus, galimus, 

numatomus variantus. 

Komiteto narė H. Simonaitienė pritarė Savivaldybės administracijos direktoriaus P. 

Balčiūno išsakytai nuomonei. 

Apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktus darbus pasisakė komiteto narys I. 

Malinauskas, posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė. 

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

2019 metų veiklos ataskaitai pritarta. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl pagalbos ūkininkams. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas kalbėjo apie šiandieninę situaciją įstaigose, ūkiuose. 

Komiteto narys L. Kruopis pasisakė apie rizikas versle, Užimtumo tarnybos darbą esant 

kritinei situacijai, pasiruošimą jai. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Dalyvaujančių 2020 m. kovo 27 d. 13.00 val., nuotoliniu būdu Savivaldybės tarybos kontrolės 

komiteto posėdyje, sąrašas 

Dalyvauja:  

 

1. Gintautas Gegužinskas 

2. Povilas Balčiūnas 

3. Stanislovas Kiudis 

4. Rima Juodokienė  

5. Ilma Paliukėnaitė 

6. Milda Jarašūnienė 

7. Edita Aleksandravičienė 

 

Komiteto nariai: 

 

1. Jūratė Jovaišienė 

2. Helena Simonaitienė 

3. Igoris Malinauskas 

4. Linas Kruopis 

 

 


