
 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

KONTROLĖS KOMITETAS 

 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

INFORMACINĖ PAŽYMA POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2022-11-08 Nr. T3-38 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 3 d. 13.00–14.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo komiteto nariai: Igoris Malinauskas, Linas Kruopis, Helena Naglazienė (nuo 13.06 val.).  

Nedalyvavo: 

 Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

Dalyvavo kiti komiteto posėdžio dalyviai: Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės administracijos 

direktorių Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Savivaldybės kontrolierė Rima 

Juodokienė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja Ilma Paliukėnaitė, Pasvalio 

socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius Viktoras 

Rimša, Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos buhalterė Laimutė Samulionienė. 

 

Komiteto posėdžio esmė:  

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano pakeitimo 

ir papildymo projekto svarstymo. 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projekto 

svarstymo. 

3. Dėl Audito pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos. 

4. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo svarstymo. 

5. Kiti klausimai.  

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

4. SVARSTYTA. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas. 

Komitetas rekomenduoja: 

4.1. Savivaldybės įstaigų vadovams dėl išeitinių išmokų mokėjimo, atleidžiamiems darbuotojams, 

suderinti su Savivaldybės Finansų skyriumi. 

4.2. Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorei kreiptis dėl papildomų 2 (personalo valdymo ir 

apskaitos) pareigybių (etatų) skaičiaus. 

4.3. Pasvalio sporto mokyklos direktorei: 

4.3.1. kelti visus dokumentus į Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) ir kontroliuoti jų įkėlimą; 

4.3.2. atlikti papildomą asmens, kuris yra atsakingas už dokumentų įkėlimą į DVS, atliekamų pareigų 

kontrolę. 2023 m. pirmam Kontrolės komitetui (per Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą) pateikti 

ataskaitą apie dokumentų tvarkymą DVS sistemoje už 2022 metus. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano 

pakeitimo ir papildymo projekto svarstymas.  

NUSPRĘSTA. Pritarta projekto 1 variantui. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano pakeitimui ir projekto papildymui pritarta. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano 

projekto svarstymas. 



 
NUSPRĘSTA. Pritarta 1 variantui su papildymu „papildant darbo užmokesčio viešosiose sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklos auditu ir nustatant terminą – 2023 m. I ketv.“. Bendru sutarimu Pasvalio rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projektui pritarta. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                           Jūratė Jovaišienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 
 


