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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto išvažiuojamojo posėdžio 2012-03-29 protokolą Nr. KT-4, Kelmės

rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Kelmės rajono visuomeninių organizacijų priemonių
planavimo, finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų ir įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2012 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T-297
KELMĖS RAJONO VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PRIEMONIŲ PLANAVIMO,
FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IR ĮGYVENDINIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono visuomeninių organizacijų priemonių planavimo, finansavimo iš
savivaldybės biudžeto lėšų ir įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato
priemonių planavimo, finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų ir įgyvendinimo tvarką. Kelmės
rajono savivaldybė bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis (toliau – VO) ir remia jas
pasirašydamos programinio finansavimo sutartis. Visuomeninių organizacijų priemonės, įtrauktos į
Kelmės rajono savivaldybės strateginį veiklos planą (toliau – Strateginis veiklos planas), finansuojamos
savivaldybės biudžeto lėšomis. Teisę pasirašyti VO finansavimo sutartis turi savivaldybės
administracijos direktorius ir paramą gavusios organizacijos vadovas ar įgaliotas asmuo.
II. PRIEMONIŲ PLANAVIMAS IR VALDYMAS
2. VO priemonių įtraukimo į Strateginį veiklos planą ir finansavimo skyrimo iš savivaldybės
biudžeto tvarka:
2.1. VO pateikia savivaldybės administracijai (Strateginio planavimo ir projektų valdymo
skyriui) prašymą dėl priemonės įtraukimo į Strateginį veiklos planą (Strateginio veiklos plano
priemonės koregavimo formą) iki einamųjų metų spalio 1 d. Finansinė parama gali būti skiriama kitais
metais;
2.2. VO prašymas svarstomas Strateginio planavimo grupės posėdyje, šiai grupei pritarus –
Strateginio planavimo komisijos posėdyje;
2.3. Strateginio planavimo komisijai pritarus įgyvendinti priemonę, rengiamas tarybos
sprendimo projektas dėl priemonės įtraukimo į Strateginį veiklos planą. Strateginis veiklos planas, jo
pakeitimai ar patikslinimai tvirtinami savivaldybės tarybos sprendimu;
2.4. svarstant savivaldybės biudžetą, sprendžiamas priemonių, įtrauktų į Strateginį veiklos
planą, finansavimas;
2.5. atsiradus poreikiui, VO gali teikti prašymus dėl naujų priemonių įtraukimo į savivaldybės
planavimo dokumentus, tačiau finansavimo galimybės bus svarstomos einamųjų metų pabaigoje,
rengiant ateinančių metų biudžetą.
3. Savivaldybės tarybai patvirtinus priemonės finansavimą, pasirašoma savivaldybės ir VO
paramos sutartis. Lėšas paramos gavėjams perveda savivaldybės administracija, vadovaudamasi
pasirašyta savivaldybės ir VO paramos sutartimi.
4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai
įsipareigojimai.
5. Sutartis gali būti nutraukta:
5.1. šalių susitarimu;
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5.3. kai viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų;
5.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
6. Paramą VO gali naudoti tik sutartyje numatytiems tikslams ir griežtai pagal nurodytą
tikslinį paramos lėšų paskirstymą.
7. Priemonę būtina įgyvendinti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos bei pateikti savivaldybės
administracijos įgaliotam padaliniui finansinę ataskaitą pagal finansų ministro patvirtintą formą Nr. 2.
8. Prekės ir paslaugos perkamos, darbai atliekami pagal viešųjų pirkimų tvarką.
9. Statybos ir remonto darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu.
10. Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius:
10.1. konsultuoja VO statybos ir remonto darbų klausimais;
10.2. parengia pažymą apie atliktus darbus.
III. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
11. Lėšų naudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės
centralizuotas vidaus audito skyrius.
12. VO, pateikusi klaidingas žinias apie savo veiklą arba ne pagal paskirtį panaudojusi suteiktą
paramą ar kitaip pažeidusi finansinės paramos naudojimo tvarką, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
13. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško organizacijos
atsiskaitymo su savivaldybe, t. y. kol bus pateiktos nurodytos ataskaitos, o lėšų likutis (jeigu jis yra)
pervestas į savivaldybės sąskaitą banke.
14. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos į savivaldybės
biudžetą.
15. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus VO privalo deklaruoti ir mokėti visus mokesčius ir
rinkliavas, susijusius su gautos paramos panaudojimu.
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