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Kaunas 

 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-01-30 pavedimu Nr. 1-4 

vyr. specialistė O. Štuopienė atliko Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

socialinės srities projektų rėmimo fondo (toliau tekste Fondas) 2008 m. finansinės veiklos 

tikrinimą. Tikrinimas atliktas ţinant Fondo tarybos pirmininkui A. Bosui, Savivaldybės tarybos 

nariui ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai                 

A. Ščiukauskienei. 

 Tikrinimo tikslas – įvertinti Fondo veiklai skirtų Savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimo 

pagrįstumą. 

Tikrinimo apimtis  2008 m. 

Tikrinimo metodai perţiūrėta Fondo teisinė bazė, apskaitos dokumentai. 

Fondo nuostatai ir Fondo tarybos darbo reglamentas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-59. Fondo valdymo institucija yra Fondo taryba. Fondo 

tarybos sudėtis patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu      

Nr. TS-331. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2007 m. balandţio 11 d. įsakymu 

Nr. ĮS-709 patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo tvarkos 

aprašas. Fondo lėšų apskaitą tvarko Administracijos socialinės paramos skyrius. Pinigai apskaitomi 

AB DnB NORD banko sąskaitoje Nr.LT364010042501359589.  

Fondo 2008 m. pajamos 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-55 patvirtino Fondo 

2008 m. pajamų ir išlaidų sąmatą: metų pradţioje likučio nebuvo, 10000 Lt pajamų ir 10000 Lt 

išlaidų. Metų pabaigoje lėšų likučio nenumatė. 
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  Fondo pajamų šaltiniai atitinka Nuostatuose numatytas sąlygas. 2008 m. Fondo lėšas sudarė 

tik Savivaldybės biudţeto lėšos. Į  Fondo sąskaitą pinigai (10000 Lt) pervesti 2008-07-16 pavedimu 

Nr. 5064.  

 Fondo 2008 m. išlaidos  

 Kauno rajono taryba patvirtino 10000 Lt Fondo išlaidų Nevyriausybinių organizacijų 

socialinės srities projektams finansuoti (remti). 2008 m. atrankos konkursui buvo pateikti 4 

projektai. Fondo tarybai nustatyta tvarka įvertinus pateiktus projektus, Administracijos direktorius 

2008-06-17 įsakymu Nr. ĮS-1174 patvirtino Kauno rajono savivaldybės Nevyriausybinių 

organizacijų 2008 m. finansuojamų socialinės srities projektų sąrašą.  

 Nuspręsta finansuoti pateiktus projektus: 

– VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro   – 1193 Lt; 

– Kauno rajono neįgaliųjų draugijos                            – 4000 Lt; 

– VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro                  – 3000 Lt; 

– Labdaros paramos fondo ,,Nemuno krašto vaikai“   – 1807 Lt. 

Pasirašius Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų finansavimo sutartis, 

pinigai pervesti organizacijoms į jų nurodytas banko sąskaitas. 

Iš Fondo lėšų 2008 m. iš viso padaryta 10000 Lt išlaidų. Fondo likučio nėra.  

Vadovaudamosi patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo 

tvarkos aprašu, organizacijos turi atsiskaityti uţ gautų lėšų panaudojimą. Visos organizacijos 

atsiskaitė laiku ir tinkamai, pateikė projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitą, metinę finansinę 

ataskaitą (forma Nr. 2) ir išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.  

Išvada  

Fondo lėšos panaudotos pagal paskirtį. Fondas per 2008 m. gavo ir panaudojo 10000 Lt. 

2009-01-01 fondo lėšų likučio nėra. 

 

Vyr. specialistė                                                                                               Olga  Štuopienė                                                                                

Savivaldybės kontrolierė                  Vida Marta Kruopienė 

 

SUSIPAŢINAU 

Fondo tarybos pirmininkas                                                                             Aleksandras Bosas 

      


