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2022-08-30 Nr. T3-29 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 25 d. 15.00–17.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo komiteto nariai: Igoris Malinauskas, Linas Kruopis.  

Nedalyvavo: Helena Simonaitienė (dėl atostogų). 

 Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių, kvorumas yra. 

 

Nuotoliniu būdu dalyvavo kiti komiteto posėdžio dalyviai: Savivaldybės meras Gintautas 

Gegužinskas, Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, 

Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Pasvalio sporto mokyklos direktorė Rasa Balčiauskienė, 

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorė Giedra Andrijauskė, UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

direktoriaus pavaduotojas Andrius Markuckas. 

 

Komiteto posėdžio esmė:  

1. Dėl audito ataskaitos apie Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų biudžeto 

vykdymą ir finansinius ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą.  

2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo. 

3. Kiti klausimai. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Audito ataskaita apie Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų 

biudžeto vykdymą ir finansinius ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą. 

 NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu audito ataskaitai apie Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą pritarta. 

2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo svarstymas. 

NUSPRĘSTA: 

2.1. Komiteto siūlymu (bendru sutarimu) Savivaldybės tarybai priimti sprendimą – atkurti UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ valdybą. 

2.2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos neįgyvendintų rekomendacijų į kitą Kontrolės 

komiteto posėdį pakviesti: 

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorę R. Beinorienę.  

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorę J. Rupeikienę. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorių V. Rimšą (taip pat atsakyti į klausimą – kodėl į 

pensiją išėjusiems ilgamečiams mokytojams buvo išmokėtos mažesnės išeitinės išmokos?). 

2.3. Savivaldybės administracijai – paspartinti avarinės būklės, nebetinkamų gyventi ir 

netikslingų remontuoti būstų ir kitų statinių likvidavimo procesą. 

 

Posėdžio pirmininkė                              Jūratė Jovaišienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                             Milda Jarašūnienė 


