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ĮŽANGA
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama 2018 metų veiklos planą bei
Savivaldybės kontrolieriaus 2017-08-30 įsakymą Nr. KV-5, atlieka Varėnos rajono savivaldybės
auditą, kurio tikslas pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Atliekant auditą atsižvelgta į Kontrolės komiteto
2017 m. lapkričio 23 d. posėdžio protokolinį (Nr. T-8-6) sprendimą, todėl Varėnos rajono
savivaldybės administracijoje patikrinta finansinės paramos teikimas 2017 metais kaimo
bendruomenėms ir tautinėms bendrijoms kurtis bei jų veiklai skatinti.
Patikrinimas pradėtas 2018-01-02, baigtas 2018-01-19.
Patikrinimą atliko savivaldybės kontrolierius Gintautas Šakalis.
Atliekant patikrinimą vadovautasi administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida,
kad Kontrolės ir audito tarnybai pateikti visi patikrinimui reikalingi dokumentai ar jų kopijos,
kurios atitinka originalus.
PATIKRINIMO REZULTATAI
Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr.
DV-229 patvirtino Kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų veiklų kompensavimo bei projektų ir
renginių dalinio finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir Paramos kaimo bendruomenėms ir
tautinėms bendrijoms skyrimo komisiją (toliau – Komisija). Komisijos pirmininkė – Laima
Denutienė, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė.
Administracijos direktorius 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. DV-194 patvirtino Varėnos
rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus pagal priemones. Bendruomeniškumo
ugdymo programoje (2 programa) Varėnos rajono kaimo bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų
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organizacijų rėmimui skirta 40,8 tūkst. Eur. Faktiškai panaudota 6428 Eur. Pažymėtina, kad 2016
m. šiai priemonei buvo panaudota 31763 Eur biudžeto lėšų arba 5 kartus daugiau negu 2017 m.
Veiklų kompensavimas bei projektų ir renginių dalinis finansavimas 2017 metais buvo
skirtas 15–ai bendrovių ir asociacijų. Panaudota 6428 Eur. Iš jų:
1.Kaimo bendruomenes ir tautines bendrijas vienijančių asociacijų bei kaimo bendruomenių
ir tautinių bendrijų įgyvendinamiems projektams iš dalies finansuoti bei kompensuoti draudimo
išlaidas, kurios yra susijusios su prisiimtų įsipareigojimų po projektų įgyvendinimo vykdymu –
3174 Eur.
2.Renginiams iš dalies finansuoti – 1050 Eur.
3.Patalpų nuomos, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų išlaidoms kompensuoti – 2204
Eur.
2017 metais 5-ioms bendruomenėms buvo skirtas finansavimas už 2016 metais patirtas
išlaidas. Joms kompensuota 1480 Eur išlaidų. Tai sudaro apie 23 proc. bendruomenių
kompensacijoms išmokėtų lėšų.
IŠVADOS
Kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų veiklų kompensavimas bei projektų ir renginių
dalinis finansavimas 2017 metais buvo vykdomas pagal Administracijos direktoriaus 2017 m. kovo
10 d. įsakymu Nr. DV-229 patvirtintus Kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų veiklų
kompensavimo bei projektų ir renginių dalinio finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus.
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