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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

KONTROLĖS KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-08-26 Nr. T3-30 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. rugpjūčio 25 d. 15.30 – 16.40 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Linas Kruopis, Igoris Malinauskas. 

Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė. 

Nedalyvavo: Helena Simonaitienė (dėl ligos). 

 

 Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių, kvorumas yra. 

 

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

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

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

išvadai ir ataskaitai. 

2. Kiti klausimai. 

 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė klausė komiteto narių dėl pasiūlymų Komiteto posėdžio 

darbotvarkei. 

Pasisakančių dėl pastabų nebuvo. 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono 

savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams, biudžeto ir turto 

naudojimo audito išvadai ir ataskaitai. 

Pranešėja Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė. Ji pristatė informaciją, kalbėjo apie 

besąlyginę nuomonę, jos reikšmę ir pateiktas sąlygines nuomones, kalbėjo apie finansines 

ataskaitas, biologinio turto, muziejinių vertybių apskaitymą. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl nulinės, likutinės daikto vertės. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktus klausimus, paaiškino nulinės ir likutinės vertės 

taikymus. 

Pasisakė komiteto nariai L. Kruopis, I. Malinauskas apie muziejines vertes ir jų reikšmę.  

Komiteto narys L. Kruopis I. Malinauskui paaiškino situaciją dėl nulinės vertės. 

Komiteto nariai diskutavo apie nulinės vertės kompensavimą esant gaisrui ar kt. 

nenumatytoms situacijoms. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie atliktus patikrinimus Pasvalio r. Saločių Antano 

Poškos pagrindinės mokykloje ir Pasvalio kultūros centre. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą apie priežastis dėl pasikartojančių 

pažeidimų, posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė – įstaigų pasiaiškinimo, atsakingų asmenų dėl 

netaisomų pažeidimų. 
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Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktus klausimus, kalbėjo apie esamą situaciją 

tikrinamose įstaigose, metines inventorizacijas. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie situaciją dėl vietinių 

rinkliavų už atliekų tvarkymą. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius kalbėjo apie skolos 

dydį už atliekų tvarkymą. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl pinigų srautų judėjimo už atliktas 

paslaugas. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktus klausimus, pasisakė apie skolą. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą.  

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl būstų pirkimo brangiau, o pardavimo 

pigiau situacijos. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie turtą (socialinį, Savivaldybės būstą), parduodamus 

būstus ir sąlygas juos parduodant. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl būstų įvertinimo (kas tai atlieka), 

aukcionų neorganizavimo priežasčių. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie rinkos vertę. 

Pasisakė komiteto nariai L. Kruopis, I. Malinauskas, pranešėja R. Juodokienė, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius apie aukcionų organizavimą, būsto 

pardavimą, situaciją dėl būstų (būstų būklę) pardavimo, tarnybinius butus. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą apie iš Savivaldybės išsinuomotas patalpas 

ir galimybę jas pirkti. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą ir kalbėjo apie tvarkų parengimą, 

Savivaldybės perkamas teisines paslaugas.  

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą apie išlaidų (patirtų vykdant teisines 

procedūras) sugrąžinimą vykstant teisiniams procesams. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl išorinių teisminių bylų skaičiaus ir 

Savivaldybės juristų atlyginimų,  teisinių paslaugų pirkimo. 

Vyko pasisakymai apie Savivaldybės specialistų atlyginimų viešinimą, atlyginimų dydį. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl atlyginimų dydžio seniūnams, 

vairuotojams, ūkio dalies vedėjams (seniūnijų ir Savivaldybės). 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie personalo valdymo administravimą, negautas iš 

Administracijos išvadas, galimas priežastis, etatų poreikio vertinimą, rekomendacijų 

neįgyvendinimą. 

Apie įgyvendinamas rekomendacijas pasisakė Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas P. Petkevičius. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie priemokų skyrimą, situaciją UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

tarpinės ataskaitos pateikimo. 

Pranešėja R. Juodokienė prašys UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pateikti tarpinę ataskaitą, 

kalbėjo apie inventorizaciją, turtą, turto strategiją, informacijos stoką dėl Savivaldybės turto, 

rengiamą turto statistinę ataskaitą, tvarkos keitimo būtinybę. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą apie įstaigų atsakomybę dėl 

nekilnojamojo turto. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie nenaudojimą nekilnojamąjį 

turtą, nenaudojamam nekilnojamam turtui taikomus komunalinius mokesčius, sprendimus dėl 

nekilnojamojo turto teisinio sutvarkymo. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl darbuotojo atsakingo už 

savivaldybės turtą. 
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Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius atsakė į pateiktą 

klausimą, kalbėjo apie naują darbuotoją, atsakingą už nekilnojamąjį turtą, numatomus darbus. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė apie nekilnojamojo turto tvarkymą, rezultatus, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius apie priimtus sprendimus dėl 

atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, kai sutvarkomi apleisti plotai. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie turtą, patiriamas sąnaudas, teisinį pagrindą naudotis 

kai kuriomis patalpomis, patalpų panaudą, posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė – apie naudojimąsi 

patalpomis ir mokėjimą už suteikiamas paslaugas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas P. Petkevičius apie patalpų remontą (vykdytus projektus), kai patalpos perduodamos 

bendruomenėms, taikytus reikalavimus. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie socialinius būstus kaimuose ir jiems priklausančius 

ūkinius pastatus, jų neapskaitymą. 

Posėdžio pirmininkė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl ūkinių pastatų teisinio sutvarkymo 

procedūros. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie inventorizaciją. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą apie turto priklausomybę, turto 

inventorizaciją. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie areštą Savivaldybės turtui, paaiškino situaciją. 

Komiteto narys I. Malinauskas apie kaimyninį (Latvijos) pavyzdį, naudojamus dronus, 

stebimus pastatus. 

Pranešėja R. Juodokienė kalbėjo apie turto nuomos sutarčių kontrolę, nuomos sutarčių 

registravimą, daiktinę teisę, apie kelius ir jų inventorizavimą, lėšas su tiksline paskirtimi, apie 

įstaigų metinę turto inventorizaciją komiteto narys L. Kruopis – apie lėšas kelių inventorizavimui, 

lėšų nusimatymą kelių inventorizavimui. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl turto, už kurį atsakinga įstaiga ir kokios 

taikomos poveikio priemonės, jei įstaiga turtu nesirūpina. 

Apie turto priežiūrą ir turto priklausomybę pasisakė pranešėja R. Juodokienė. 

Komiteto narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl numatytų lėšų biudžete pastato 

(Joniškėlyje) nudažymui. 

Vyko pasisakymai apie COVID-19 pasekmes verslui.  

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono 

savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams, biudžeto ir turto 

naudojimo audito išvadai ir ataskaitai pritariama. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto ir  

 

 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 

 

 

 

 

 

 


