PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A-992
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO, APSKAITOS,
ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelmės rajono savivaldybės projektų planavimo, apskaitos, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos
aprašas (toliau – tarkos aprašas) reglamentuoja iš Kelmės rajono savivaldybės lėšų, skiriamų
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti (toliau
– investiciniai projektai) projektų planavimo, apskaitos, įgyvendinimo ir kontrolės procedūras.
2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos ir tvarkos aprašas rengiamas atsižvelgiant į:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Strateginio
planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879; 2009, Nr.
6-167, Nr. 36-1378, Nr. 66-2618, Nr. 109-4582; 2010, Nr. 102-5279, Nr. 50-2444 );
2.2. Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašą (toliau –
sistemos SVS aprašas), patvirtintą tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-281;,
2.3. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymą
Nr. A-1181 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės valstybės investicijų planavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
2.4. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymą Nr.
A-229 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 22
d. įsakymu Nr. A-340 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės projektų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo tvarkos aprašo pakeitimo“;
2.5. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymą
Nr. A-1060 „Dėl Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinės paramos lėšų mokėjimo
taisyklių patvirtinimo“;
2.6. kitus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus.
3. Projektų planavimas reglamentuotas SVS apraše.
4. Projektų vykdymas ir atsakingų vykdytojų funkcijos yra reglamentuotos Kelmės rajono
savivaldybės projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo
tvarkos apraše.
II.

PROJEKTŲ BENDRASIS FINANSAVIMAS

5. Bendrasis finansavimas (KF) skiriamas tik tiems projektams, kurie įtraukti į savivaldybės
planavimo dokumentus, kaip numatyta SVS apraše.
6. Projekto vadovas atsakingas už savivaldybės projektų bendrojo finansavimo poreikio pateikimą.
7. Projektų vadovai iki einamųjų metų spalio 15 d. suderina su programų koordinatoriais
vykdomų projektų sąrašą, kuriame nurodomas projekto pavadinimas, įgyvendinimo terminas,
lėšų poreikis, išdėstomas pagal metus.
8. Finansų skyrius iki einamųjų metų lapkričio 1 d. informuoja programų koordinatorius apie
ateinančių metų savivaldybės skolinimosi limitą ir kitas finansines prognozes, kaip numatyta
SVS apraše.
9. Programų koordinatoriai per 5 darbo dienas suderina su Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu (toliau – planavimo specialistas) projektų bendrojo
finansavimo poreikį.
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10. Vadovaujantis SVS aprašo grafiku, Strateginio planavimo grupės posėdyje planavimo
specialistas pristato Strateginio veiklos plano projektą bei projektų bendrojo finansavimo
poreikį ateinantiems metams.
11. Strateginio planavimo grupės nariai ir Finansų skyrius, atžvelgdami į savivaldybės skolinimosi
limitą ir kitas finansines prognozes, teikia pastabas apie projektų bendrojo finansavimo
galimybes.
12. Vadovaujantis SVS aprašu, Strateginio planavimo grupės ir komisijos nariai išnagrinėja
Strateginio veiklos plano projektą, teikia pastabas ir siūlo tvirtinti tarybai. Tvirtindama
Strateginį veiklos planą, taryba patvirtina ir savivaldybės projektų bendrojo finansavimo
poreikį.
13. Vadovaudamasis patvirtintu Strateginiu veiklos planu, Finansų skyrius teikia savivaldybės
tarybai projektų bendrąjį finansavimą einamiesiems metams ir inicijuoja paskolos viešųjų
pirkimų procedūras.
14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato projektų,
įgyvendinamų pagal įvairias veiksmų programas, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos
(toliau – ES) fondų lėšų (toliau – projektai), atrankos būdus, kvietimų teikti paraiškas, projektų
vertinimo ir atrankos, projektų tinkamoms išlaidoms finansuoti skiriamų ES fondų ir (ar)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydžio nustatymo, išlaidų apmokėjimo, projektų
administravimo ir skundų nagrinėjimo tvarką, taip pat ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), pagal kompetenciją priskirta atsakomybė už
bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programų prioritetų ir jų
įgyvendinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą, įgyvendinančiųjų institucijų, pareiškėjų ir
projektų vykdytojų veiksmus administruojant ir finansuojant projektus.
15. Kelmės rajono savivaldybei skirtos ES ir kitų fondų paramos lėšos išmokamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
teisės aktais, susijusiais su projektų įgyvendinimu, projektų finansavimu, administravimo
sutartimis ir ,Kelmės rajono savivaldybės ES ir kitų fondų finansinės paramos lėšų mokėjimo
taisyklėmis.
III.

PROJEKTO EIGA IR DUOMENŲ TEIKIMAS

16. Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti projektų vadovai informuoja planavimo
specialistą apie pradėtą vykdyti projektą bei pateikia visą informaciją apie projektą pagal
planavimo specialisto nustatytas formas.
17. Projektų vadovai, prisijungę prie interneto, iki kiekvieno mėnesio 1 dienos pateikia informaciją
apie projektų įgyvendinimą ir panaudotas lėšas.
18. Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti projektų vadovai, pradėdami vykdyti projektą,
užpildo projekto įgyvendinimo grafiką (pridedama forma) ir pateikia elektroninę versiją (xls
formatu) bei pasirašytą grafiką planavimo specialistui.
19. Projekto vadovai nuolat tikslina, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, projekto įgyvendinimo
grafiko faktinius duomenis (eilutė – faktas).
20. Projektų vadovai atsakingi už projektų eigą, duomenų teisingumą ir pateikimą laiku (iki
kiekvieno mėnesio 1 dienos arba skubos tvarka, vykdant kitų institucijų pavedimus).
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IV.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

21. Projektų vadovai atsakingi už projektų duomenų teisingumą ir pateikimą.
22. Projektų vadovai informuoja apie projektų eigą savivaldybės administraciją kiekvieną
pirmadienį Savivaldybės projektų grupės posėdyje.
23. Planavimo specialistas protokoluoja Savivaldybės projektų grupės posėdžius, akcentuodamas
priimtus sprendimus.
24. Už projektų įgyvendinimo kontrolę atsakingas Strateginio planavimo ir projektų valdymo
skyrius (planavimo specialistas), kuris kiekvieną ketvirtį administracijos vadovams pateikia el.
paštu projektų įgyvendinimo suvestines.
25. Planavimo specialistas kiekvieną ketvirtį atlieka projektų įgyvendinimo grafikų stebėseną ir
parengia ataskaitą apie projektų vykdymą pagal planą ir faktą.
26. Administracijos vadovai gali nuolat stebėti įgyvendinamų projektų monitoringo duomenis per
vadovams sukurtą intraneto prieigą.
27. Planavimo specialistas kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu teikia informaciją apie regioninių
projektų įgyvendinimą Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriui Šiaulių apskrityje.
28. Planavimo specialistas kiekvieną ketvirtį elektroniniu paštu teikia informaciją apie pradėtus ir
įgyvendintus projektus Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių
apskrities skyriui.

______________

