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I. ĮŽANGA 

 

Vykdydamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 31 d. 

įsakymo Nr. A1-273 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.1.3.9.2 papunkčio nuostatą, kuria pavesta įgyvendinti priemonę 

„Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio 

elgesio, projektus“ (toliau – priemonė) ir šio įsakymo 1.3.4 papunktį ,,kontroliuoti pavestų priemonių, 

kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, įgyvendinimą ir joms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį 

naudojimą, <...>, siekiant užtikrinti kokybišką priemonių ir projektų vykdymą“ (pagal Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.2.4 papunktį), 

vadovaudamosi sudarytos tarp Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (toliau – Departamentas) ir Kauno apskrities vyrų krizių centro (toliau – Centras)  

2021 m. kovo 4 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. 2-SAAPP/B00711/2021 (toliau –  

SAAPP sutartis) 5.1 papunkčio nuostata „tikrinti, ar valstybės biudžeto lėšas Projektui įgyvendinti gavęs 

Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, laikosi Nuostatuose nustatytų reikalavimų ir Sutartyje 

nustatytų įsipareigojimų, <...> atlikti <...> Projekto vykdytojui pervestų valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimo ir atsiskaitymo už jas vertinimą <...>“ ir pasinaudodamos 5.3 papunktyje numatyta 

Departamentui teise „reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Departamento nustatytą terminą pateiktų 

dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu“ bei įgyvendindamos Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu1 patvirtintą 

2022 m. II ketvirčio programų vertinimo planą Departamento Programų vertinimo ir analizės skyriaus 

patarėja Dalia Matulytė ir vyriausioji specialistė Daiva Dumbravienė (toliau – Departamento darbuotojos)  

2022 m. balandžio 12-25 dienomis atliko Centro 2021 metais pagal įgyvendinamą priemonę vykdyto 

projekto „Kompleksinės smurtinio elgesio keitimo paslaugos 2021 metais“ (toliau – Projektas) nuotolinį 

vertinimą. 

Vertinimo pagrindas – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu1 patvirtintas 2022 m. II ketvirčio programų vertinimo planas. 

 Vertinimas atliktas iš anksto Departamentui 2022 m. kovo 7 d. raštu Nr. (20.1)-SI-876  

„Dėl projekto įgyvendinimo vertinimo“ informavus Centrą apie numatomą Projekto nuotolinį vertinimą 

ir remiantis Centro Departamentui pateiktomis Projekto įgyvendinimo ataskaitomis: 2021-07-05 Sąmatos 

įvykdymo 2021 m. II ketvirčio ataskaita ir 2021-07-07 Sąmatos vykdymo ir sąnaudų 2021 m. II ketvirčio 

ataskaita (toliau – Sąmatos vykdymo ataskaitos) ir 2021 m. Buhalterinės apskaitos dokumentų suvestine, 

taip pat įvertinus Centro Departamento darbuotojoms elektroniniu paštu pateiktus su Projekto 

įgyvendinimu susijusius išlaidas pagrindžiančius dokumentus. 

 Vertinimo vietovė – vertinimas atliktas nuotoliniu būdu. 

                                                
1 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. 
įsakymas Nr. V1-82 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų 

vertinimų 2022 m. II ketvirčio plano patvirtinimo“. 
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 Vertinimo atlikimo tikslas – įvertinti 2021 metų I pusmečio Centrui Projekto veiklų 

įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą ir tinkamumą pagal 

SAAPP sutartį ir jos 1 priedą „2021 metų išlaidų sąmata“. 

Vertinamas laikotarpis – 2021 m. I pusmetis. 

Laukiamas rezultatas – tinkamas vertinamu laikotarpiu Projekto veiklų įgyvendinimui skirtų 

valstybės biudžeto lėšų panaudojimas. 

 

II. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

Projekto nuotolinio vertinimo metu, bendraujant elektroninių ryšių priemonėmis su Centro 

direktore ir projekto vadove Dovile Bubniene (toliau – Centro direktorė), buvo patikrinti Projekto 

įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinis panaudojimas ir jų kasines išlaidas pagrindžiantys 

dokumentai. Vertinant pateiktus dokumentus daryta prielaida, kad pateikta informacija yra tikra ir 

teisinga. Departamento darbuotojos, peržiūrėjusios ir atlikusios Centro pateiktų dokumentų analizę bei 

atlikusios vertinimo metu paklausimo, patvirtinimo bei perskaičiavimo procedūras, nustatė: 

1. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – 

asociacija, padedantis įvairaus amžiaus, tautybių, socialinės padėties, religijų bei pažiūrų žmonėms, 

patekusiems į kritinę situaciją, ir jis savo veiklą (tame tarpe ir projektinę) grindžia 2013 m. vasario 20 d. 

Juridinių asmenų registre įregistruotais įstatais. Pažymėtina, kad remiantis šiais įstatais vienas iš Centro 

veiklos tikslų – mažinti smurtą artimoje aplinkoje ir visuomenėje apraiškas: dirbti su smurtaujančiais 

vyrais pagal smurtinio elgesio keitimo programą, teikti pagalbą smurtaujančių vyrų šeimų nariams 

(smurto aukoms), teikti kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vyrams ir jų 

šeimų nariams betarpiškai ir telefonu, teikti psichologinę pagalbą tiesioginio ir/ar netiesioginio smurto 

artimoje aplinkoje liudininkams vaikams ir t.t. Atsižvelgiant į tai, Centras 2020-11-13 pateikė Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) organizuotam Nevyriausybinių organizacijų projektų, 

skirtų smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, atrankos konkursui (toliau – Konkursas) paraišką (toliau – 

Paraiška), nurodydamas Projekto tikslą – teikti tęstines kompleksines paslaugas smurtavusiems artimoje 

aplinkoje Kauno miesto, Kauno ir Šakių rajono gyventojams vyrams ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje 

prevenciją, tokiu būdu prisidedant prie „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje“ įstatymo įgyvendinimo 

bei smurto artimoje aplinkoje problemos sprendimo, ir numatydamas uždavinius, orientuotus į grupinių 

ir individualių smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų teikimą, individualių priklausomybių 

konsultanto, psichoterapeuto, teisininko, socialinio konsultanto paslaugų teikimą, taip pat susitikimų su 

Kauno miesto, Kauno ir Šakių rajonų specialistais ir socialiniais partneriais organizavimą ir kt. Centras 

savo veikloje vadovaujasi minėtais organizacijos įstatais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Centro (ir Projekto) veiklą.  

Kaip nurodė Centro direktorė, Projektas buvo administruojamas ir dalis veiklų įgyvendinamos 

negyvenamosiose patalpose, esančiose adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, nuosavybės teise 

priklausančiose UAB „Elile“ (toliau – Nuomotojas). Centras nurodytu turtu disponuoja tarp minėtų 
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organizacijų sudarytų dviejų neterminuotų Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių (atitinkamai 

2017-08-01 Nr. KN-2017/08-01 ir 2020-11-12 Nr. KN-2020/11-01) (toliau – Patalpų nuomos sutartys) 

pagrindu. Centras yra įsipareigojęs Nuomotojui mokėti Patalpų nuomos sutarčių prieduose nurodytą 

nuomos mokestį ir kompensuoti už trečių šalių suteiktas paslaugas – šildymą, elektros energiją, vandenį 

pagal Nuomotojo pateiktas sąskaitas faktūras. Pažymėtina, kad Centras SAAPP sutarties Išlaidų sąmatoje 

2021 metams numatė 3 080,00 Eur minėtų patalpų nuomai ir 275,00 Eur komunalinėms paslaugoms 

apmokėti. Vertinimo metu pagal Projekto išlaidas pagrindžiančius mokėjimo dokumentus nustatyta, kad 

Centras Projekto vertinamu laikotarpiu apmokėjo Nuomotojui už patalpų nuomą 1 400,00 Eur, o už 

komunalines paslaugas – 135,00 Eur (žr. 1 lentelę).  

2. Pagal Departamento ir Centro sudarytą SAAPP sutartį Projekto įgyvendinimui iš valstybės 

biudžeto lėšų (toliau – lėšos) 2021 metams skirta 33 482,00 Eur, kurie SAAPP sutarties 1 priede –  

2021 metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata) buvo suplanuoti ketvirčiais: I ketvirčiui numatyta 

7 756,00 Eur, II ir IV ketvirčiams – po 8 492,00 Eur ir III ketvirčiui – 8 742,00 Eur. Projekto vertinamu 

laikotarpiu Išlaidų sąmata nebuvo tikslinta.  

 Projekto SAAPP sutarties Išlaidų sąmatoje lėšos buvo suplanuotos apmokėti išlaidas, susijusias 

su Projektą administruojančio darbuotojo (buhalterio) darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu, 

materialinio turto nuoma, komunalinių paslaugų, transporto, ryšio, ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimu bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimu. Išlaidų sąmatoje didžiausią dalį 68,26 proc. išlaidų nuo 

Projektui skirtos sumos (33 482,00 Eur) sudaro Projekto įgyvendinimo išlaidų straipsnio „Ekspertų ir 

konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ lėšos – 22 854,00 Eur (žr. 1 lentelę). Projekto vykdymui 

patvirtintos lėšos buvo pervedamos į Centrui priklausančią „Swedbank”, AB banko (toliau – bankas) 

atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT84 7300 0101 1333 3247 (toliau – banko sąskaita). Vertinamu laikotarpiu 

(t. y. 2021 m. I ir II ketvirčio) Projekto lėšos, suplanuotos Išlaidų sąmatoje, į minėtą sąskaitą gautos 

atitinkamai 2021 m. kovo 18 d. ir balandžio 22 d. Išanalizavus Centro banko sąskaitos išrašą (laikotarpiu 

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30) ir išklausius Centro direktorės paaiškinimus nustatyta, kad vertinamu 

laikotarpiu banko sąskaitoje buvo laikomos ne tik Projekto vykdymui skirtos lėšos, bet ir lėšos, gautos iš 

kitų finansavimo šaltinių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Centras nesilaikė 

SAAPP sutarties 6.1 papunkčiu nustatyto reikalavimo, t. y. „Projektui įgyvendinti gautas valstybės 

biudžeto lėšas laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje <...>“, – tai vertinama kaip mažo 

reikšmingumo pastebėjimą. 

Vertinimo metu išsiaiškinta, kad dalis Projekto vykdymui suplanuotų išlaidų (skirtų Projektą 

administruojančio darbuotojo (buhalterio) darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padengti už  

2021 m. vasario mėn. (490,48 Eur), apmokėti už 2021 m. sausio ir vasario mėn. patalpų nuomą  

(347,95 Eur), įsigytas prekes (40,20 Eur) ir inventorių (87,00 Eur) bei banko paslaugas (15,15 Eur),  

iš viso 980,78 Eur sumai) iki kol buvo gautos pagal Išlaidų sąmatą Projekto vykdymui skirtos 2021 m.  

I ketvirčio lėšos buvo apmokėtos iš Centro nuosavų lėšų, turėtų banko sąskaitoje. Dėl minėtų išlaidų 

apmokėjimo užskaitymo iš Projekto lėšų 2021-03-18 surašyta Buhalterinė pažyma Nr. 1/21 (kurios kopija 

buvo pateikta vertinimo metu). 

 Pagal pateiktus Departamentui Projekto Sąmatos vykdymo ataskaitų duomenis, Centras 

Projektui įgyvendinti iš gautų pagal SAAPP sutarties Išlaidų sąmatą 2021 m. I pusmečiui patvirtintų lėšų  
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(16 248,00 Eur) laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. panaudojo 16 206,12 Eur 

(kasinių išlaidų). Projekto vertinimo metu pagal banko sąskaitos išrašą buvo tikrinami lėšų apmokėjimą 

pagrindžiantys dokumentai, skaičiuojamos Projektui panaudotos (kasinės) išlaidos Projekto vertinamu 

laikotarpiu. Išanalizavus minėto banko sąskaitos išrašą bei vertinimo metu pateiktų Projekto išlaidas 

pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis bei kitus mokėjimus patvirtinančius 

dokumentus nustatyta, kad vertinamu laikotarpiu iš pervestų Centrui Projekto vykdymui lėšų  

(16 248,00 Eur) iki 2021 m. birželio 30 d. pagal tikslinę paskirtį buvo panaudota 16 206,12 Eur. 

Nepanaudotas lėšų likutis sudarė 41,88 Eur. Dėl minėtos sumos Centras 2021-07-02 pateikė 

Departamentui raštą Nr. 5.1-1157 „Dėl lėšų perkėlimo“, kuriuo įsipareigojo nepanaudotas lėšas panaudoti 

„<...> III-ame ketvirtyje tose pačiose sąmatos eilutėse.“. 

Projekto vykdymui pagal SAAPP sutarties Išlaidų sąmatą 2021 metams skirtų ir  

2021 m. I pusmetį gautų bei panaudotų (kasinių išlaidų) lėšų palyginimas pagal išlaidų rūšis (eurais ir 

centais) pateiktas 1 lentelėje (žr. 1 lentelę). 

                   1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas pagal Projekto 

SAAPP sutarties Išlaidų sąmatą 

Pagal Išlaidų sąmatą 

 Projekto vykdymui  

2021 m. skirtos lėšos, 

Eur ir ct 

Pagal Išlaidų sąmatą 

 Projekto vykdymui  

2021 m. I pusmečiui 

gautos lėšos, 

Eur ir ct 

Projekto vykdymui 

panaudotos lėšos 

(kasinės išlaidos) per 

2021 m. I pusmetį, 

Eur ir ct 
 

1 2 3  4 

1. Projekto administravimo išlaidos (1.1+1.2): 5 500,00 2 500,00 2 500,00 

1.1 
Projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio 

buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas 

5 500,00 2 500,00 2 500,00 

1.1.1 
   Darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas 
5 500,00 2 500,00 2 500,00 

1.2    Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (1.2.1): 0,00 0,00 0,00 

1.2.1     Buhalterinės apskaitos paslaugos  0,00 0,00 0,00 

2.    Projekto įgyvendinimo išlaidos (2.1+2.2): 27 982,00 13 748,00 13 706,12 

2.1 
   Asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių 

projekto, darbo užmokestis, įskaitant socialinis 

draudimo įmokas 

0,00 0,00 0,00 

2.2 
   Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

(2.2.1+...+2.2.6): 
27 982,00 13 748,00 13 706,12 

2.2.1 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos  618,00 184,00 184,00 

2.2.2 
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
200,00 100,00 59,12 

2.2.3 
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 

išlaidos 
3 080,00 1 400,00 1 400,00 

2.2.4 
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo 

išlaidos  
22 854,00 11 454,00 11 453,00 

2.2.5 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 275,00 135,00 135,00 

2.2.6 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  955,00 475,00 475,00 

Iš viso (1+2) 33 482,00 16 248,00 16 206,12 

 

3. Centro SAAPP sutarties Išlaidų sąmatos dalyje „Projekto administravimo išlaidos“, kaip ir 

Paraiškos sąmatoje, buvo numatytos lėšos (5 500,00 Eur) tik buhalterio darbo užmokesčio (įskaitant 

socialinio draudimo įmokas) išlaidoms apmokėti. Nurodytos pareigybės funkcijoms atlikti Projekto 

įgyvendinimo laikotarpiui su Centro darbuotoju-buhalteriu prie jo pagrindinės darbo sutarties buvo 

sudarytas terminuotas susitarimas dėl papildomo darbo Projekte (toliau – Susitarimas), patvirtinant vienos 

darbo valandos įkainį (prieš mokesčius). Vertinimo metu Centro direktorė pažymėjo, kad buhalterio 
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pareigoms paskirtas darbuotojas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, vadovavosi Centro patvirtinta 

buhalterio pareigine instrukcija, su kuria supažindintas pasirašytinai, ir dirbo pagal jam patvirtintą 

kiekvienam mėnesiui grafiką (vertinimui šių dokumentų kopijos pateiktos). Šiam darbuotojui atlyginimas 

už vykdytą Projekte buhalterio darbą buvo mokamas remiantis 2021 m. atitinkamo mėnesio darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiais. Patikrinus Projekto buhalterio vertinamo laikotarpio atlyginimų žiniaraščius, 

nustatyta, kad mėnesinis darbo užmokestis jam skaičiuojamas pagal valandinį atlygį už faktiškai dirbtą 

darbo laiką ir jis atitinka Susitarime nustatytą valandinio įkainio dydį. 

Pažymėtina, kad projekto vadovo pareigas Projekte savanoriškos veiklos pagrindais vykdė 

Centro direktorė pagal sudarytą 2021-01-04 Savanoriškos neatlygintinos veiklos sutartį Nr. 2.9-19, kurią 

Centro vardu pasirašė Visuotinio narių susirinkimo (įvykusio 2020-12-28) protokoliniu sprendimu 

įgaliotas susirinkimo narys ir kurioje apibrėžtos šalių teisės ir įsipareigojimai savanoriškos veiklos 

vykdymo laikotarpiu bei sutarties galiojimo tvarka (vertinimui minėtų dokumentų kopijos pateiktos). 

4. Centras, įgyvendindamas Projekto Paraiškoje nurodytus uždavinius, kurie minimi šios 

ataskaitos 1 punkte, ir vadovaudamasis Paraiškoje suplanuota sąmata, SAAPP sutarties Išlaidų sąmatos 

dalyje „Projekto įgyvendinimo išlaidos“ numatė lėšas (27 982,00 Eur) šių išlaidų apmokėjimui: ryšio 

(telefono, interneto), transporto (samdomo transporto su vairuotoju), materialiojo turto (Centro patalpų) 

nuomos, komunalinių paslaugų, ekspertų ir konsultantų (smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų 

vadovo, psichoterapeuto, teisininko ir dviejų konsultantų: priklausomybių ir socialinio) paslaugų, taip pat 

prekių (kanceliarinių, ūkinių, smulkaus inventoriaus) bei kitų paslaugų (banko mokesčių) įsigijimo. 

Informacija apie iš Projekto lėšų minėtoms išlaidoms skirtas ir panaudotas sumas pateikta 1 lentelėje. 

Aiškinantis Projekto lėšų apmokėjimo pagrįstumą, nustatyta, kad dėl konsultantų ekspertinių 

paslaugų teikimo Centras Projekto vertinamu laikotarpiu (t. y. 2021-01-04) sudarė 4 (keturias) paslaugų 

teikimo-pirkimo sutartis (dėl dviejų smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų vadovų, 

priklausomybių konsultanto ir socialinio konsultanto paslaugų teikimo), pagal kurias minėtas paslaugas 

teikė fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymas. Kiekvienoje 

sutartyje buvo apibrėžtas teikiamų paslaugų pobūdis, numatytas bendras teikiamų paslaugų valandų 

skaičius ir kaina, paslaugų apimtis ir atlikimo terminai bei atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sąlygos, 

šalių atsakomybė ir bendrosios nuostatos. Paminėtina, jog vadovaujantis šiomis sutartimis vertinamu 

laikotarpiu visiems paslaugų teikėjams apmokėjimai už suteiktas paslaugas buvo atlikti po paslaugų 

suteikimo, pasirašius paslaugų priėmimo–perdavimo aktus. Taip pat nustatyta, kad vieno iš dviejų 

smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų vadovų paslaugas teikė pati Centro direktorė pagal 

sudarytą su ja 2021-01-04 Paslaugų teikimo-pirkimo sutartį Nr. 2.8-30, kurią Centro vardu pasirašė 

Visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) (įvykusio 2020-12-28) protokoliniu sprendimu 

įgaliotas susirinkimo narys. Susipažinus su pastarojo protokolo turiniu, išsiaiškinta, kad vienas iš 

susirinkimo darbotvarkėje numatytų svarstytinų klausimų buvo dėl Centro direktorės darbo projekte – 

minėtų paslaugų teikimo. Kaip nurodyta protokole, susirinkimo nariams, išdiskutavus ir įvertinus šio 

asmens kandidatūros tinkamumą atliekamoms paslaugoms, buvo nutarta leisti Centro direktorei teikti 

smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų vadovo paslaugas, nustatant paslaugos valandinį įkainį 

28,00 Eur (su mokesčiais), kuris atitinka Paraiškos sąmatoje suplanuotam valandinio įkainio dydžiui 

(vertinimui pateiktos visų minėtų dokumentų kopijos). 
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Remiantis vertinimo metu pateiktais konsultantų ekspertinių paslaugų išlaidų apmokėjimą 

pagrindžiančiais bei kitais dokumentais (banko išrašu, sąskaitomis faktūromis bei paslaugų teikimo–

pirkimo sutartimis, paslaugų priėmimo–perdavimo aktais, paslaugų teikimo grafikais, Projekto dalyvių 

registracijos (apsilankymų/konsultacijų) lapais, smurtinio elgesio keitimo grupių užsiėmimų dalyvių 

sąrašais, socialinio konsultanto telefonu konsultuotų asmenų sąrašais) nustatyta, kad Centras per 2021 m. 

I pusmetį apmokėjo už dviejų smurtinio elgesio keitimo programos užsiėmimų vadovų paslaugas, skirtas 

Kauno miesto, Kauno ir Šakių rajonų aplinkoje smurtavusiems vyrams (skaičiuojant paslaugos valandinį 

įkainį 28,00 Eur), atitinkamai 7 672,00 Eur ir 1 680,00 Eur, už individualių priklausomybių konsultanto 

paslaugas (skaičiuojant paslaugos valandinį įkainį 25,00 Eur) – 1 750,00 Eur ir už socialinio konsultanto 

paslaugas (skaičiuojant paslaugos valandinį įkainį 13,00 Eur) – 351,00 Eur, iš viso 11 453,00 Eur.  

 

III. IŠVADOS 

 

Projektui skirtos valstybės biudžeto lėšos vertinamu laikotarpiu buvo panaudotos pagal tikslinę 

paskirtį, neviršijant SAAPP sutarties Išlaidų sąmatoje numatytų lėšų dydžio ir kurios pagrįstos 

buhalterinės apskaitos dokumentais bei kitais mokėjimus patvirtinančiais dokumentais. 

 

 

Patarėja       Dalia Matulytė 

 

Vyriausioji specialistė      Daiva Dumbravienė 
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