TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
AUDITO PROCEDŪRŲ ATASKAITA
PROJEKTINIŲ VEIKLŲ FINANSAVIMO VERTINIMAS
2021 m. balandžio 12 d. Nr. AP-2
Tauragė
ĮŽANGA
Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu1, savivaldybės kontrolieriaus patvirtintu 2021 metų
veiklos planu ir Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo audito strategija atlikome audito
procedūras Savivaldybės projektinių veiklų finansavimo srityje. Savivaldybės 2020-2022 m.
strateginiame veiklos plane patvirtintos 28 priemonės (programos) projektinių veiklų finansavimui. 2020
m. Savivaldybės biudžete jų finansavimui buvo numatyta 1444,0 tūkst. Eur. Dėl šalyje susiklosčiusios
situacijos (dėl COVID-19 pandemijos), dalis projektų liko neįgyvendinti, planuojamos lėšos sumažintos
iki 1400,06 tūkst. Eur, panaudota – 1156,66 tūkst. Eur (82,6 proc. nuo patikslinto plano).
16 projektinių veiklų finansuojama iš programos P008 ,,Sporto ir kultūros ugdymo programa”,
šioms veiklos finansuoti skirta 585,9 tūkst. Eur arba 50,7 proc. visų projektinėms veikloms panaudotų
asignavimų sumos:
2020 m. asignavimų, skirtų projektinėms veikloms, finansuoti,
pasiskirstymas (tūkst. Eur; proc.)
231,46; 2.0%

159,5; 1.4%
31,3; 0.3%

148,5; 1.3%

585,9; 5.1%
P004 ,,Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa"
P007 ,,Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa"
P008 ,,Sporto ir kultūros ugdymo programa"
P009 ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa"
P010 ,,Socialinės paramos įgyvendinimo programa"
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Detalesnė informacija apie projektinių veiklų finansavimo apimtis pateikiama ataskaitos 1 priede
,,Projektinių veiklų finansavimas 2020 m.”.
Audito procedūrų tikslas:
-

Įvertinti, ar nustatytas projektinių veiklų finansavimo teisinis reglamentavimas yra tinkamas.

-

Įvertinti ar projektinių veiklų finansavimas vykdomas pagal teisės aktais nustatytas procedūras
ir nustatytus kriterijus.

-

Įvertinti, ar projektų vykdytojai pateikė tinkamas projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir
pasiektų rezultatų ataskaitas, ar išlaidos apskaitytos teisingai.
Audituojamas subjektas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, Tauragės Sporto centras.
Audituojamas laikotarpis – 2020 m.
Audito apimtis – 12 savivaldybės finansuojamų programų2, kurių finansavimui panaudota 641,7

tūkst. Eur arba 55,48 proc. nuo audituojamos visumos. Audito procedūroms atlikti įvertinta 70
finansuotų paraiškų.
Audito procedūrų ataskaitoje pateikti tik šių procedūrų metu atlikti ir nustatyti dalykai. Atliekant
audito procedūras daryta prielaida, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o
dokumentų kopijos atitinka originalus.
Ši audito procedūrų ataskaita yra Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo audito sudėtinė dalis.
AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
1. Projektinių veiklų finansavimo teisinio reglamentavimo vertinimas
1. Projektinės veiklos finansuojamos pagal Savivaldybės tarybos sprendimais ar Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintus ir internetinėje svetainėje skelbiamus finansavimo
tvarkų aprašus3 (toliau – Aprašas). Savivaldybės vykdomų programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų
įgyvendinimo kriterijai numatyti strateginiame veiklos plane4. Siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus ir
įvertinti, kokią naudą visuomenė ar kitos tikslinės naudos gavėjų grupės gavo įgyvendinus konkrečią
priemonę, vykdomoms priemonėms turi būti nustatyti siektini rezultatai, jų vertinimo kriterijai.
Patvirtintuose savivaldybės projektinių veiklų finansavimo Aprašuose, pasigendama vykdomų
programų tikslų (išskyrus projektus, vykdomus iš Skurdo ir atskirties mažinimo programos, Vaikų ir
jaunimo socializacijos programos), nenustatyti siekiami rezultatai ir jų vertinimo kriterijai, skirtinga

2

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa, Bendruomenių rėmimo programa, Kultūros renginių rėmimo programa,
Programa "Iniciatyva Tauragei", Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa, Atviro jaunimo centro veiklos
užtikrinimas, Sporto klubų rėmimas, Sporto renginių rėmimo programa, Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų vykdymas,
Studijų rėmimo programa, Neįgaliųjų integracijos į visuomenę programa, Skurdo ir atskirties mažinimo programa.
3
https://www.taurage.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/veiklos-sritys/finansuojamos-programos/
4
https://www.taurage.lt/savivaldybe/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/
Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

3
Audito procedūrų ataskaita

paraiškų vertinimo sistema, ne visuose nustatytos viešinimo procedūros. Savivaldybėje neaiškus ir
nenuoseklus projektinių veiklų finansavimo teisinis reglamentavimas, nes dalis Aprašų patvirtinta
Savivaldybės tarybos sprendimais, dalis finansavimą reglamentuojančių teisės aktų (tvarkos aprašų,
programos nuostatų, programos konkurso nuostatų ir panašiai) tvirtinami Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais. Manome, kad savivaldybėje trūksta sisteminio požiūrio ir vieningos praktikos
taikymo reglamentuojant projektinių veiklų finansavimą. Informacija apie patvirtintus teisės aktus,
reglamentuojančius projektinių veiklų, įvairių programų finansavimą, pateikiama ataskaitos 2 priede
,,Projektinių veiklų teisinis reglamentavimas”.
2. Nuo 2020-03-01 įsigaliojus naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui,
patvirtinti nauji Nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) rėmimo programos nuostatai5. Įstatymo 7
straipsnyje nustatyti NVO finansavimo tikslai, vienas iš jų – finansavimas skiriamas Bendruomeninių
organizacijų plėtros įstatymui įgyvendinti. Savivaldybės NVO rėmimo programos nuostatuose
neišskirta, ar bendruomeninės organizacijos pagal šią programą finansuojamos ar ne. Atsižvelgiant į tai,
kad savivaldybės teritorijoje veikia įvairių sričių nevyriausybinės organizacijos (jaunimo, kultūros,
sporto, sveikatos ir kt.), Savivaldybės NVO rėmimo programos nuostatuose turėtų būti įvardintos visos
finansuotinos sritys, nustatyti bendri finansavimo principai, kriterijai, atskaitomybė ir pan., o projektinių
veiklų (priemonių) finansavimo konkursai pagal atskiras veiklas, atitinkančias savivaldybės strateginio
veiklos plano prioritetus, skelbiami pagal konkursų nuostatus, tvirtinamus Administracijos direktoriaus
įsakymais. Siūlomas ,,skėtinis" teisinis reglamentavimas optimizuotų vykdomų programų ir jų nuostatų
skaičių.
3. Nustatėme, kad ne visada tinkamai vykdoma teisės aktų stebėsena: 2021 m. Tauragės rajono
savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinus naujus Sporto klubų ir Bendruomenių finansavimo
nuostatus, nepanaikinti anksčiau galioję aprašai.6 Sporto klubų finansavimo nuostatai panaikinti audito
metu7.
4. Patvirtinti projektinių veiklų finansavimo aprašai su trūkumais ir yra tobulintini:
__________________________________________________________________________________
- 2018-12-27 įsakymo Nr. 5-1703 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo
programos nuostatų patvirtinimo“ pavadinimas nesutampa su aprašo pavadinimu; aprašo V skyriaus pavadinimas
,,Regioninių jaunimo organizacijų tarybų rėmimo tvarka" neatitinka programos paskirties, t. y. iš programos
finansuojamos tik Tauragės rajono savivaldybėje veikiančios organizacijos;
- 2018-10-24 įsakymo Nr.5-1275 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programos
konkurso nuostatų patvirtinimo“ pavadinimas nesutampa su aprašo pavadinimu;
- 2018-11-07 tarybos sprendimu Nr. 1-379 ,, Dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintame apraše nėra nuostatų dėl trišalės sutarties kontrolės
Savivaldybės tarybos sprendimas 2021-01-27 Nr.1-4 ,, Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“
6
2016-02-02 Sporto centro direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-1 ,,Dėl sporto klubų ir visuomeninių organizacijų rėmimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“; 2018-10-24 įsakymas Nr.5-1223 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo
programos nuostatų patvirtinimo“
7
2021-03-25 Sporto centro direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-40.
5
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vykdymo.
__________________________________________________________________________________________________

2. Projektinių veiklų finansavimo vertinimas
5. Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiamas paraiškų I ketvirčio finansavimui gauti iš
Nevyriausybinių organizacijų, Bendruomenių rėmimo, Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programų
terminas neatitinka Aprašuose nustatyto termino: paraiškas galima teikti nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d.,
Aprašuose nustatyta, kad kvietimai skelbiami Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą per 20 darbo
dienų.
6. Projektinės veiklos finansuojamos pagal pateiktas paraiškas, kurių atranka vykdoma pagal Aprašuose
nustatytus kriterijus, tačiau kriterijų lyginamasis svoris nenustatytas, vertinimas balais nereglamentuotas
ir nevykdomas. Paraiškų vertinimo komisijos protokoluose fiksuojama tik skiriamo finansavimo sumos,
o informacija apie paraiškose aprašytų veiklų atitiktį nustatytiems kriterijams ir tinkamumą finansavimui
gauti nepateikiama.
Kaip gerosios praktikos pavyzdį galima išskirti Sporto klubų dalinio finansavimo8, Sporto projektų
finansavimo9 aprašuose nustatytą kriterijų vertinimo metodiką.
7. Finansuojant bendruomenių išlaidas patalpų išlaikymui, komisija neįvertino fakto, kad nebegalioja
panaudos sutartys dėl patalpų, perduotų Kęsčių kaimo bendruomenei „Elbenta, Aukštupių kaimo
bendruomenei „Aukštadabrupis“ 10. Nustatėme ir kitų netinkamų veiklų finansavimo atvejų:
_________________________________________________________________________________
- iš Sporto projektų finansavimo programos buvo finansuojama įstaiga ir veiklos, kurios neatitinka programos
rėmimo apraše išvardintų galimų remti organizacijų ir remtinų veiklų sąrašo (Visuomenės sveikatos biurui
paskirta 2,2 tūkst. Eur);
- iš programos ,,Iniciatyva Tauragei“ finansuotos projekto ,,Tauragės regiono kultūros darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas" išlaidos 1,7 tūkst. Eur neatitinka lėšų naudojimo tvarkos apraše numatytų kriterijų.

__________________________________________________________________________________
8. Bendruomeninės organizacijos paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius
su gyvenimu kaimynystėje11, todėl Savivaldybė skiriamu finansavimu remia vietos bendruomenių
iniciatyvas vykdyti įvairias veiklas, tame tarpe ir ūkines. Atsižvelgiant į bendruomeninių organizacijų
paskirtį, finansavimo kriterijai turėtų būti labiau orientuoti į viešųjų paslaugų rėmimą, o ne
bendruomenių, vykdančių ūkines veiklas ir uždirbančių pajamas, pilną sąnaudų, reikalingų pajamoms
uždirbti, finansavimą12.
2021-01-27 TS Nr.1-2 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo”
9
2019-09-18 TS Nr. 1-304 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
10
Sutartys 2009-04-17 Nr.62-3, 2009-12-03 Nr.51S-495; Administracijos direktoriaus įsakymai dėl lėšų skyrimo: 2020-0207 Nr.22-40, 2020-05-08 Nr. 22-132, 2020-11-12 Nr.22-362.
11
LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
12
Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta vykdo veiklą – sulčių spaudimas, kuriai naudojamos elektros energijos sąnaudos
finansuojamos iš savivaldybės biudžeto 100 proc.
8
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9. Skyrus subjektui finansavimą visais atvejais turi būti pasirašomos finansavimo sutartys13 arba
susitarimai prie finansavimo sutarčių papildomo finansavimo skyrimo atvejais, tačiau ne visada šio
reikalavimo laikomasi: 2020-08-17 įsakymu Nr.5-646 paskirstyta papildomai 11,8 tūkst. Eur
projektams, vykdomiems iš Skurdo ir atskirties mažinimo programos, tačiau papildomi susitarimai dėl
finansavimo sutarties pakeitimo nesudaryti.
10. Tauragės sporto centro komisija sporto klubams paskirstė papildomas lėšas, tačiau jų skyrimas
nepatvirtintas Sporto centro direktoriaus įsakymais, pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo
neregistruoti įstaigos dokumentų valdymo sistemoje.
11. Ne visada užtikrinamas veiklos skaidrumo principas14 – neviešinami sprendimai dėl Sporto klubų
rėmimo, Skurdo ir atskirties mažinimo, Neįgaliųjų integracijos į visuomenę programų finansavimo.
3. Projektinių veiklų kontrolės ir atskaitomybės vertinimas
12. Projektinių veiklų vykdytojai, pasibaigus projektui, teikia veiklų įvykdymo bei lėšų panaudojimo
ataskaitas (forma Nr.2). Pastebėta, kad nevykdomos tarpinės projektinių veiklų patikros (nesilaikoma
finansavimo tvarkų aprašuose nustatytos kontrolės procedūros), padaliniai formaliai vertina pateiktų
ataskaitų turinį, nes neatmetamos netinkamai pateiktos ataskaitos: atsiskaitant nurodomi netinkami
programų, iš kurių gautas finansavimas, pavadinimai15, neaprašomi projekto vykdymo rezultatai16.
Gautos ataskaitos neregistruojamos Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje, todėl
neužtikrinamas duomenų atsekamumas ir teisingumas, atsiskaitymo kontrolė17.
Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Eil.
Nr.

1.

Rekomendacija

Siekiant optimizuoti nevyriausybinių
organizacijų ir kitų subjektų vykdomų
veiklų finansavimo teisinį
reglamentavimą ir aiškumą,
rekomenduojame taikyti „skėtinį“
teisinį reglamentavimą, tai yra
Savivaldybės taryba tvirtina
strateginiame veiklos plane numatytų

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
Savivaldybės
administracija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomend
acijos
įgyvendini
mo
terminas
(data)

Rekomendacija dėl siūlomo 2022 m.
varianto bus derinama su sausio
administracijos vadovais, mėn.
priemonių
kuratoriais,
strateginio plano, biudžeto
rengėjais, visuomeninėmis
tarybomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimo Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 61 p.
14
LR Vietos savivaldos įstatymo 4 str.
15
Kęsčių kaimo bendruomenės „Elbenta“ gavo finansavimą iš Bendruomenių rėmimo programos, ataskaitose nurodo, kad
atsiskaito už NVO finansavimo lėšas.
16
Norkaičių kaimo bendruomenė ,,Galmena“ vykdytas projektas ,,Paskutiniai vasaros akordai kaime...“
17
Dėl Pagramančio bendruomenės ,,Gramančia“ pavėluotai pateiktų ataskaitų į buhalterinę apskaitą įtrauktos netinkamos
sumos.
13

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

6
Audito procedūrų ataskaita

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomend
acijos
įgyvendini
mo
terminas
(data)

programų finansavimo aprašą, o
Savivaldybės administracija
įgyvendina strateginio veiklos plano
priemones pagal Administracijos
direktoriaus patvirtintus atitinkamų
sričių konkurso organizavimo
nuostatus.

Dėl skėtinio aprašo š. m. IV
ketvirtyje bus priimtas
sprendimas

2.

Savivaldybės
Siekiant
tikslingai
panaudoti
administracija
Bendruomenių rėmimo programos
lėšas, rekomenduojame nustatyti dalinį
komunalinių išlaidų kompensavimą
bendruomenėms, vykdančioms ūkines
veiklas ir gaunančioms iš jų pajamas.

Bus išsiaiškinta kuriuos 2021 m.
bendruomenės
vykdo birželio 30
ūkines ar kt. veiklas už d.
kurias gauna pajamas ir į tai
atsižvelgiama
skiriant
projektines lėšas.

3.

Siekiant užtikrinti tinkamą projektus Savivaldybės
įgyvendinančių subjektų atsiskaitymo administracija
kontrolę, duomenų atsekamumą ir
teisingumą, rekomenduojame numatyti
papildomas
vidaus
kontrolės
procedūras,
užtikrinančias
gautų
veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitų
registravimą
Savivaldybės
administracijos dokumentų valdymo
sistemoje ir perdavimą atsakingiems
darbuotojams.

Ataskaitų registravimas bus 2021 m.
suderintas su bendruoju ir birželio 30
civilinės
metrikacijos d.
skyriumi. Informuoti lėšų
gavėjai.
Stengsimės
užtikrinti kad nuo birželio 1
d.
ataskaitos
būtų
registruojamos per DVS
sistemą
ir
perduotos
atsakingiems specialistams.

4.

Savivaldybės
Užtikrinti
sutarčių
dėl
patalpų
administracija
perdavimo
bendruomenių
veiklai
panaudos pagrindais vykdymo kontrolę
ir esant poreikiui imtis veiksmų dėl
patalpų panaudos sutarčių pratęsimo su
Kęsčių kaimo bendruomene „Elbenta“
ir Aukštupių kaimo bendruomene
„Aukštadabrupis“.

Nuo š. m. balandžio 7 d. 2021 m.
visos
suinteresuotos birželio 30
bendruomenės informuotos d.
dėl patalpų
naudojimo
sutarčių
atnaujinimo/pratęsimo.
Iki gegužės 31 d. sutarčių
kopijos
pristatomos
Kultūros skyriui. Bus nuolat
vykdoma kontrolė.

Savivaldybės kontrolierė

Kostė Čiapienė

Patarėja

Beata Mockienė
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Audito procedūrų ataskaitos ,,Projektinių veiklų finansavimo vertinimas“
1priedas

Projektinių veiklų finansavimas 2020 m.
Programos
pavadinimas

Priemonės
kodas

02.04.02.01.01
P004 ,,Kaimo,
turizmo ir verslo
plėtros
programa"

02.04.02.01.03
02.04.02.01.04

P007 ,,Sveikatos
apsaugos ir
aplinkos
apsaugos
programa“

01.07.01.01.02

Verslumo skatinimo ir investicijų
pritraukimo priemonių
įgyvendinimas
Sodininkų bendrijų rėmimo
programos įgyvendinimas
Mokinių ir studentų vasaros
užimtumo skatinimas
Visuomenės sveikatos specialioji
programa

Skirta lėšų
(tūkst. Eur)

Patikslintas
biudžetas
2020-12-16
(tūkst. Eur)

Įvykdymas

163,4

139,4

106,8

30

30

23,8

15

29

28,9

37,3

11,1

31,3

17,8

01.08.01.02.02

Nevyriausybinių organizacijų
programa

32

32

01.08.01.02.03

Religinių bendruomenių rėmimas

75

76

01.08.01.02.04

Bendruomenių rėmimo programa

200

199

125,4

60

63,7

49,9

31

21,2

15,4

15

15

4,3

01.08.01.01.02
01.08.01.02.05
01.08.01.02.06

P008 ,,Sporto ir
kultūros
ugdymo
programa“

Finansuojamos programos
(priemonės) pavadinimas

Kultūros renginių rėmimo
programa
Kitos veiklos rėmimas ir prašymų
įgyvendinimas
Vaikų ir jaunimo meninės
saviraiškos skatinimas

76

36,4

01.08.01.02.09

Programa "Iniciatyva Tauragei"

45

40

01.08.01.02.01

Jaunimo užimtumo ir verslo
skatinimo programa

35

35

01.08.01.02.08

Atviro jaunimo centro veiklos
užtikrinimas

30

30

01.08.01.02.10

Meno skatinimo programa

8

8

7

01.08.01.02.11

Tarptautinio bendradarbiavimo
plėtros programa

43

13

5

01.08.01.02.12

Įgyvendinti bendruomenės
iniciatyvas, skirtas gyvenamajai
aplinkai

40

40

0

160

160

148,6

20

20

16,2

30

30

21,3

1,1

0

0

01.08.02.02.01
01.08.02.02.02

01.08.02.02.02

01.08.02.02.05

Sporto klubų rėmimas
Mėgėjiškos sportinės veiklos ir
didelio sportinio meistriškumo
rėmimas
Sporto renginių rėmimo programa

Neįgaliųjų integracija per sportą ir
kultūra

32,6
30
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P009 ,,Ugdymo
kokybės ir
mokymosi
aplinkos
užtikrinimo
programa“

P010
,,Socialinės
paramos
įgyvendinimo
programos“

01.09.01.01.06

Mokinių sportinio ugdymo
programa

01.09.01.03.01

95,2

95,2

Vaikų ir jaunimo socializacijos
projektų vykdymas

60

60

01.09.01.01.08

Suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programa

6

6

01.10.01.03.05

Studijų rėmimo programa

25

39,5

29,2

01.10.02.02.01

Neįgaliųjų integracijos į
visuomenę projektams finansuoti
lėšų paskirstymas

50

50

47,3

01.10.02.02.03

Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
finansuoti lėšų paskirstymas

12

12

12

01.10.02.01.07

Vaiko dienos centrų ir kitų
bendruomeninių socialinių
paslaugų rėmimas, iš jų:

125

144,96

142,96

01.10.02.01.07

Vaikų ir (ar) paauglių užimtumo
programa

92,4

100,56

01.10.02.01.07

Skurdo ir atskirties mažinimo
programa

32,6

44,4

1444

1400,06

Iš viso:

85,8

58,8

3,9

98,56
44,4
1156,66

Audito procedūrų ataskaitos ,,Projektinių veiklų finansavimo vertinimas“
2 priedas

Projektinių veiklų teisinis reglamentavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarką, atskaitomybę bei kontrolę

Programos
pavadinimas

Priemonės
kodas

Finansuojamos programos
(priemonės) pavadinimas

P004
,,Kaimo,
turizmo ir
verslo plėtros
programa"

02.04.02.01.01

Verslumo skatinimo ir
investicijų pritraukimo
priemonių įgyvendinimas

2018-11-07 TS Nr. 1-364 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės smulkaus verslo subjektų rėmimo
programos tvarkos aprašo"

02.04.02.01.03

Sodininkų bendrijų
rėmimo programos
įgyvendinimas
Mokinių ir studentų
vasaros užimtumo
skatinimas
Visuomenės sveikatos
specialioji programa

2018-09-05 TS Nr. 1-265 ,,Dėl Tauragės rajono
specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos"

Nevyriausybinių
organizacijų programa

2021-01-27 TS Nr.1-4 ,, Dėl Tauragės rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo
programos nuostatų patvirtinimo“

02.04.02.01.04

P007
,,Sveikatos
apsaugos ir
aplinkos
apsaugos
programa“
P008 ,,Sporto
ir kultūros

01.07.01.01.02

01.08.01.02.02

2019-02-20 TS Nr.1-53 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos
tvarkos aprašo patvirtinimo"
2018-01-31 TS Nr. 1-12 ,, Dėl Tauragės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos planavimo, įgyvendinimo ir
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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ugdymo
programa“

01.08.01.02.03

Religinių bendruomenių
rėmimas

01.08.01.02.04

Bendruomenių rėmimo
programa

01.08.01.01.02

Kultūros renginių rėmimo
programa

01.08.01.02.05

Kitos veiklos rėmimas ir
prašymų įgyvendinimas
Vaikų ir jaunimo meninės
saviraiškos skatinimas

01.08.01.02.06

01.08.01.02.09

Programa "Iniciatyva
Tauragei"

01.08.01.02.01

Jaunimo užimtumo ir
verslo skatinimo
programa
Atviro jaunimo centro
veiklos užtikrinimas

01.08.01.02.08

P009
,,Ugdymo
kokybės ir
mokymosi

01.08.01.02.10

Meno skatinimo programa

01.08.01.02.11

Tarptautinio
bendradarbiavimo plėtros
programa

01.08.01.02.12

Įgyvendinti bendruomenės
iniciatyvas, skirtas
gyvenamajai aplinkai

01.08.02.02.01

Sporto klubų rėmimas

01.08.02.02.02

Mėgėjiškos sportinės
veiklos ir didelio sportinio
meistriškumo rėmimas

01.08.02.02.02

Sporto renginių rėmimo
programa

01.08.02.02.05

Neįgaliųjų integracija per
sportą ir kultūra

01.09.01.01.06

Mokinių sportinio
ugdymo programa

2018-03-06 įsakymas Nr. 5-239 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės tradicinių religinių
bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2018-10-24 įsakymas Nr.5-1223 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo
programos nuostatų patvirtinimo“;
2021-01-27 TS Nr.1-6 ,, Dėl Tauragės rajono
savivaldybės bendruomenių rėmimo programos
nuostatų patvirtinimo
2018-10-24 įsakymas Nr.5-1275 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo
programos konkurso nuostatų patvirtinimo“
Lėšų skyrimo tvarkos nėra.
2016-03-16 įsakymas Nr. 5- 267 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės
saviraiškos skatinimo programos finansavimo“
2018-07-17 įsakymas Nr. 5- 911 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės programos „Iniciatyva Tauragei“
lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
2018-12-27 įsakymas Nr. 5-1703 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo
skatinimo programos nuostatų patvirtinimo“
2018-10-10 TS Nr. 1-327 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių
aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2018-04-20 įsakymas Nr. 5-484 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo
plėtros finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
TS 2020-11-18 Nr. 1-285 ,,Dėl Gyventojų iniciatyvų,
skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai
gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo"
2016-02-02 Sporto centro direktoriaus įsakymas Nr.
VĮ-1 ,,Dėl sporto klubų ir visuomeninių organizacijų
rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2021-01-27 TS Nr.1-2 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
2020-06-30 TS Nr.1-186 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo
premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo
patvirtinimo"
2019-09-18 TS Nr. 1-304 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2019-10-01 Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.A1-533 ,,Dėl
neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų atrankos konkurso organizavimo
2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo"
2018-09-05 TS Nr. 1-271 ,,Tauragės rajono
savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo
lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo"
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aplinkos
užtikrinimo
programa“

P010
,,Socialinės
paramos
įgyvendinimo
programos“

01.09.01.03.01

Vaikų ir jaunimo
socializacijos projektų
vykdymas

2014-08-14 įsakymas Nr. 5-811 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos
(vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo“

01.09.01.01.08

Suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programa

01.10.01.03.05

Studijų rėmimo programa

01.10.02.02.01

Neįgaliųjų integracijos į
visuomenę projektams
finansuoti lėšų
paskirstymas

2016-04-15 įsakymas Nr. 5-267 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos
nuostatų patvirtinimo“
2018-11-07 TS Nr. 1-379 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo”
2015-09-23 įsakymas Nr. 5-951 ,,Dėl projektų,
finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės
neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų,
vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo
tvarkos aprašo ir komisijos sudarymo“
2018-11-07 TS Nr. 1-379 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo”
2019-09-30 Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.A1-560 ,,Dėl
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos
konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo "

01.10.02.02.03

01.10.02.01.07

01.10.02.01.07

01.10.02.01.07

Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje finansuoti
lėšų paskirstymas
Vaiko dienos centrų ir
kitų bendruomeninių
socialinių paslaugų
rėmimas, iš jų:
Vaikų ir (ar) paauglių
užimtumo programa
Skurdo ir atskirties
mažinimo programa

2020-10-27 d. įsakymas Nr. 5-836 ,,Dėl vaikų dienos
socialinės priežiūros akreditavimo ir paslaugų
kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"
2018-05-17 įsakymas Nr. 5-636 ,,Dėl Tauragės
rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo
mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

__________________________________
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