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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS
SĄJUNGOS IR KITOS PARAMOS LĖŠŲ, VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos
lėšų, valdymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės
(toliau - Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) vykdomų projektų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų fondų, Europos Bendrijos iniciatyvų ar kitų ES programų
(toliau – ES parama), valdymo procesą ir šio proceso dalyvių tarpusavio santykius.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymu tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos 2015 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1K-316, kitais Lietuvos
Respublikos ir ES teisės aktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Kelmės rajono
savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu.
3. Projektai rengiami ir įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės
aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos paramos teikimą, Lietuvos Respublikos programavimo
dokumentais, kitais dokumentais, susijusiais su ES ir kitos paramos planavimu, teikimu,
administravimu ir atsiskaitymu.
4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Strateginiai planavimo dokumentai:
4.1.1. Kelmės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) –
Savivaldybės veiklos vidutinės trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos
analizę, suformuluota Savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašomos Savivaldybės vykdomos
programos ir nurodomos lėšos joms įgyvendinti;
4.1.2. veiklos planas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas
priemonių sąrašas programai įgyvendinti pagal patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus;
4.1.3. Šiaulių regiono plėtros planas – Šiaulių regiono planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į aplinkos analizę, suformuluota regiono vizija, prioritetai, strateginiai plėtros tikslai,
aprašomos priemonės, nurodomos lėšos joms įgyvendinti ir atsakingi vykdytojai;
4.1.4. nacionaliniai strateginio planavimo dokumentai.
4.2. Projektas – tai vienkartinė unikali užduotis, pasireiškianti koordinuojamu kelių
tarpusavyje susijusių veiklų atlikimu pagrindiniam tikslui pasiekti, vykdoma pagal nustatytos
tvarkos reikalavimus, turinti nustatytas pradžios ir pabaigos datas, aiškiai apibrėžtus tikslus,
uždavinius, sritį ir biudžetą. Strateginio planavimo procedūras perėjęs Projektas strateginiuose
planavimo dokumentuose vadinamas Priemone.
4.3. Projekto valdymas – projekto įgyvendinimo sistema, kuri apima struktūros su aiškiai
apibrėžtomis projekto valdymo grupės ir projekte dalyvaujančiųjų (projekto vykdytojo, projekto
partnerių, projekto priežiūros grupės, ekspertų ir kt.) funkcijomis suformavimą ir jų sąveiką
(projekto inicijavimą, projekto planavimą, rengimą, finansavimą, įgyvendinimą, priežiūrą, rezultatų
vertinimą ir tęstinumo užtikrinimą).
4.4. Projekto inicijavimo procesas – tai idėjos generavimas ir išvystymas, formalus
projekto pradžios pripažinimas. Procesas apima idėjos atsiradimą ir palaikymą iki projekto
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įgyvendinimo termino pabaigos. Šio proceso dalyviais gali būti programų ir priemonių vykdytojai,
socialiniai ekonominiai partneriai, fiziniai asmenys.
4.5. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir socialiai
pagrindžiantis investavimo tikslus bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti
reikalingas lėšas ir finansavimo šaltinius bei terminus.
4.6. Programų rengimas ir įgyvendinimas:
4.6.1. Strateginio planavimo komisija (toliau - SPK) - Savivaldybės tarybos sprendimu
sudaryta komisija, kurią sudaro meras ir jo pavaduotojas, tarybos nariai - tarybos komitetų
pirmininkai ir administracijos direktorius. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukti ir kiti savivaldybės
tarybos nariai. Komisija sudaroma Kelmės rajono savivaldybės strateginių planų rengimo procesui
stebėti ir vertinti, strateginiams tikslams bei programoms aprobuoti, strateginio veiklos plano
projektui svarstyti ir jį teikti Savivaldybės tarybai, strateginių planų ir programų vykdymo
ataskaitoms tvirtinti bei išvadoms dėl tolesnio jų įgyvendinimo teikti.
4.6.2. Strateginio planavimo grupė (toliau – SPG) – Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos direktorius ir
jo pavaduotojas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti struktūrinių padalinių
vadovai ir skyriams nepriklausantys specialistai. Grupė sudaroma Kelmės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano rengimui organizuoti ir koordinuoti, jo įgyvendinimui prižiūrėti,
biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti bei iškilusioms problemoms analizuoti ir
planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams formuoti.
4.7. Gairės pareiškėjams – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, parengta ir ES
struktūrinės paramos svetainėje (www.esinvesticijos.lt) paskelbta informacija, žinotina pareiškėjui,
rengiančiam projektą ir teikiančiam paraišką dėl projekto finansavimo, ir projekto vykdytojui.
4.8. Paraiška – finansinę paramą teikiančios institucijos parengta dokumento forma, kurią
privalo užpildyti pareiškėjas, siekdamas gauti finansinę paramą projektui.
4.9. Pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo, planuojantis teikti arba pateikęs paraišką
finansinei paramai gauti.
4.10. Paramos sutartis – pagrindinis finansinės paramos teikimo dokumentas, skirtas
projektui vykdyti, kuriame nustatomos projekto įgyvendinimo ir vykdymo bei finansavimo sąlygos,
kitos šalių teisės ir pareigos.
4.11. Finansavimo sąlygų aprašas – dokumentas, kuriame nustatomi reikalavimai ir
sąlygos projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 m. veiksmų programų priemones ir kitas
programas.
4.12. Projekto dokumentai – dokumentai, reikalingi ES ir kitai finansinei paramai gauti ir
projektui įgyvendinti: projektinis pasiūlymas, paraiška, apraše nurodyti paraiškos priedai ir
privalomi pridėti prie paraiškos dokumentai (galimybių studijos, investicijų projektai, energiniai
auditai, tyrimai, techniniai projektai ir pan.), susirašinėjimo dokumentai, viešųjų pirkimų
dokumentai, projekto finansinės apskaitos dokumentai ir kt.
4.13. Projektinis pasiūlymas – nustatytos formos dokumentas, pateikiamas regionų,
valstybės projektų sąrašams sudaryti.
4.14 Projekto vykdytojas – institucija, pagal paramos sutartį vykdanti ir įgyvendinanti
projektą. Kelmės rajono savivaldybės projektams - Kelmės rajono savivaldybės administracija.
4.15. Projekto valdymo grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš
administracijos darbuotojų ir projekto partnerių (jei tokių yra) ar pasamdytų asmenų sudaryta grupė,
atsakinga už tinkamą projekto vykdymą ir įgyvendinimą pagal paramos sutartyje numatytas sąlygas
ir įsipareigojimus (toliau – PVG).
4.16. Paramos institucijos – institucijos, vykdančios projektų atranką, tiesioginį paramos
administravimą ir skirstymą, atsakingos už projektų administravimą, įgyvendinimo priežiūrą ir
kontrolę, paramos teikimą ir jo priežiūrą.
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4.17. Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas nustatytos formos dokumentas,
teikiamas paramos institucijai kartu su dokumentais, įrodančiais projekto, dėl kurio sudaryta
paramos sutartis, įgyvendinimo išlaidas.
4.18. Finansavimo šaltiniai – Savivaldybės biudžeto lėšos, Savivaldybės privatizavimo
fondo lėšos, paskolos lėšos, valstybės biudžeto lėšos, užtikrinančios valstybės funkcijų
įgyvendinimą, ES ir kitų fondų bei programų lėšos, privataus kapitalo lėšos, kurios įgyvendinant
projektą yra aiškiai apibrėžtos, patikimos ir tinkamai išdėstytos laiko atžvilgiu.
4.19. Netinkamos finansuoti išlaidos – tos išlaidos, kurios pagal Projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisykles ir / ar finansavimo sąlygų aprašą yra priskiriamos prie
finansavimo reikalavimų neatitinkančių išlaidų, bet kurias reikia patirti projekto valdymo procese.
4.20. Projekto vadovas (PVG vadovas) – Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas arba samdomas asmuo, atsakingas už
projekto ir / ar paraiškos rengimo organizavimą, tinkamą projekto valdymą, veiklų ir biudžeto
planavimą ir projekto įgyvendinimo priežiūrą.
4.21. Projekto finansininkas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
Savivaldybės administracijos darbuotojas arba samdomas asmuo, atsakingas už projekto finansų
valdymą, apskaitą, finansinių dokumentų rengimą ir kitus finansinius klausimus.
4.22. Specialistas statybos procesui - Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas ar samdomas asmuo, atsakingas už tinkamą su
statybos procesu susijusių projekto užsakovo funkcijų vykdymą.
4.23. Specialistas veiklai - Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
savivaldybės administracijos darbuotojas ar samdomas asmuo, atsakingas už tinkamą savo profilio
specifinės veiklos pobūdžio funkcijų vykdymą (gydymo, sporto, kultūros, švietimo, socialinės
veiklos ir pan.).
4.24. Projekto partneriai – įvairios organizacijos, atstovaujančios plačiausiems interesams,
ir kitos suinteresuotos šalys, susijusios su skirtingais projekto įgyvendinimo interesais.
II. PROJEKTŲ PLANAVIMAS, INICIJAVIMAS IR RENGIMAS.
DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PROJEKTUI, RENGIMAS
5. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau – SPI
skyrius) nuolat seka ir analizuoja informaciją apie galimybes pasinaudoti teikiama ES ar kita
parama ir supažindina su ja administracijos direktorių bei Savivaldybės padalinių vadovus
pasitarimų metu.
6. Projekto inicijavimas pradedamas, kai dalyvaujantys projekto inicijavimo procese
parengia pasiūlymus (prašymo forma) dėl investicinių projektų poreikio, kuriuose trumpai aprašoma
projekto idėja, įgyvendinimas, pagrindžiama jo nauda (rezultatai), numatoma trukmė ir ištekliai.
Projekto idėjos dokumentas pateikiamas SPI skyriui.
7. SPI skyrius kaupia projekto idėjos dokumentus ir registruoja juos skyriaus dokumentų
registre. Skyrius atlieka pirminį projekto idėjos įvertinimą, konsultuoja, teikia pastabas, siūlymus ir
išvadas dėl tolesnės projekto eigos (atlieka poreikio ir lėšų analizės, atitikties ES paramos ir kitų
fondų keliamiems reikalavimams ir nustatytiems formaliems kriterijams, projektų rengimą ir
įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams, strateginiams planavimo dokumentams).
8. Atlikęs pirminę analizę ir įvertinimą, SPI skyrius sudaro preliminarų projektų sąrašą.
Projektų sąrašo projektai (gali būti ir atskiras projektas) teikiami SPG su prašymu (pagal SPG
patvirtintą formą) įtraukti projektą (projektus) į strateginį veiklos planą. Projekto rengimo
procedūros pradedamos, kai:
8.1. tam savo posėdyje pritaria SPG ir fiksuoja tai posėdžio protokole. SPI vyriausiasis
specialistas, atsakingas už planavimą, parengia projekto įtraukimo į strateginį veiklos planą
dokumentus bei pateikia juos SPK;
8.2. SPK aprobuoja projektą, pritaria jo įtraukimui į strateginį veiklos planą ir siūlo teikti
savivaldybės tarybai. Sprendimo projektą ruošia SPI vyriausiasis specialistas, atsakingas už
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planavimą;
8.3. savivaldybės taryba sprendimu įtraukia projektą kaip priemonę į strateginį veiklos
planą.
9. SPI skyrius koordinuoja visų projektų, kurių pareiškėjas ar partneris yra Savivaldybės
administracija, projektinių pasiūlymų, investicijų projektų, paraiškų ir kitų projekto dokumentų
rengimą ir teikimą laiku paramos institucijoms.
10. SPI skyrius organizuoja projektų projektinių pasiūlymų rengimą pagal taikomą ES ir
kitos paramos projektų atrankos procedūrą:
10.1. paskiria atsakingą asmenį, kuris pildo nustatytą projektinio pasiūlymo formą, derina jį
su institucija, kuriai jis bus teikiamas, ir per nustatytą laikotarpį pateikia jį paramos institucijoms;
10.2. SPI skyriaus vedėjas derina parengtą projektinį pasiūlymą (patikslintą projektinį
pasiūlymą), su juo susijusius dokumentus ir projektinį pasiūlymą pateikia pasirašyti Savivaldybės
administracijos direktoriui;
10.3. už projektinio pasiūlymo parengimą atsakingas asmuo dokumentų registre registruoja
projektinius pasiūlymus, pateiktus paramos institucijoms, saugo jų kopijas;
10.4. kai projekto projektinis pasiūlymas pereina projektų atrankos procedūras ir nustatyta
tvarka yra įtraukiamas į projektų, finansuojamų ES ir kitos paramos lėšomis, sąrašus, kontroliuoja
projekto paraiškos ir kitų projekto dokumentų rengimą.
11. Informacija apie planuojamus ir vykdomus projektus skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje www.kelme.lt. Informaciją apie planuojamus projektus Administracijos Bendrajam
priėmimo skyriui teikia SPI vyriausiasis specialistas, atsakingas už planavimą, apie vykdomus projektų vadovai.
12. Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos įgaliojimu atlieka
užsakovo funkcijas. Savivaldybės tarybos nariai gali dalyvauti PVG darbe pateikę raštiškus
sutikimus.
13. SPI skyrius arba įgaliotas asmuo rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymą dėl PVG sudarymo. Sudarant įsakymą galima (rekomenduojama) paskirti PVG narius
pavaduojančius asmenis, kurie ligos, atostogų ar kitais atvejais užtikrins tinkamą projekto veiklų
vykdymą.
14. Tuo atveju, kai PVG vadovauja samdomas projekto vadovas ir PVG sudaryta iki
projektinio pasiūlymo pateikimo termino, PVG vadovas atsako už projekto planavimą ir rengimo
koordinavimą, projektinio pasiūlymo, investicijų projekto, paraiškos finansavimui gauti ir kitų
projekto dokumentų rengimo organizavimą ir jų pateikimą laiku paramos institucijoms, vykdo kitas
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
15. PVG vadovas arba jo įgaliotas asmuo atsako už atsakymų į paramos institucijų
paklausimus parengimą. Esant reikalui, informaciją atsakymams į paramos institucijų paklausimus
Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais rengia/derina
Savivaldybės
administracijos struktūrinio padalinio, kurio kompetencijai priklauso konkretus paklausimas,
vadovo paskirtas specialistas.
16. Savivaldybės administracijos padalinių vadovai yra atsakingi už kuruojamos srities
informacijos, reikalingos projekto dokumentams rengti organizavimą. Už parengtų dokumentų
tinkamumą ir pateikimą atsakingi paskirti specialistai. Viešojo pirkimo būdu įsigytų paslaugų
teikimo metu parengtą projekto dokumentą įvertina ir pasirašytinai derina Savivaldybės
administracijos padalinių, susijusių su rengiamu projektu, vadovai ar jų įgalioti atstovai.
17. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo projekto finansavimo paraišką,
projektinį pasiūlymą, kitus su projektu susijusius dokumentus.
18. Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys atsako už iki paramos
sutarties pasirašymo dienos reikalingų atlikti veiksmų organizavimą ir koordinavimą. Savivaldybės
administracijos direktoriaus nuožiūra, pagal poreikį, gali būti sudaroma naujos (kitos) sudėties
PVG, į kurią įtraukiami projekto vadovas bei projekto finansininkas ir pagal poreikį ir projekto
veiklų pobūdį kiti specialistai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir / ar
įsakymų pakeitimus nustatyta tvarka rengia SPI skyrius ar kiti skyriai ar padaliniai, kurie
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įgyvendina projektus.
19. Kiekvienam Valstybinio planavimo ir regioninio planavimo projektui įgyvendinti ir
paraiškai teikti yra reikalingas Savivaldybės tarybos pritarimas. Savivaldybės tarybos sprendimo
projektą dėl pritarimo įgyvendinti projektą (su aiškinamuoju raštu) rengia SPI skyrius, direktoriaus
įgaliotas (paskirtas) asmuo arba kiti skyriai ar padaliniai, kurie įgyvendina projektus.
20. Tuo atveju, kai pareiškėjas (ar partneris) yra ne Savivaldybės administracija, visą
informaciją, reikalingą Savivaldybės tarybos sprendimo projektui parengti, SPI skyriui pateikia
pareiškėjas, užpildydamas SPI skyriaus parengtą formą (raštu ir elektroniniu paštu). Pareiškėjas
pasirašo parengtą Savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamąjį raštą ir, esant reikalui, kartu
su SPI skyriaus vedėju dalyvauja Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose svarstant sprendimų
projektus. Jeigu projektas, kuriam pritarė Savivaldybės taryba, gauna finansavimą, pareiškėjas apie
priimtą sprendimą dėl ES ar kitos paramos skyrimo per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo datos
informuoja SPI skyrių, pateikia rašto kopiją ir esminę informaciją apie projektą.
21. Kai Savivaldybės administracija dalyvauja projekte kaip partnerė, už projekto
įgyvendinimą Savivaldybės institucijų paskirtas atsakingas asmuo atsako:
21.1. už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir jos priedų parengimą ir suderinimą.
Jungtinės veiklos (partnerystės, bendradarbiavimo) sutartį, suderintą su suinteresuotais
Savivaldybės administracijos padaliniais, teikia pasirašyti Savivaldybės merui ar administracijos
direktoriui (pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarčių sudarymo tvarką), jeigu nenumatyta
kitaip su projekto įgyvendinimu susijusiame Savivaldybės tarybos sprendime arba projekto
finansavimo sąlygose;
21.2. už Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo įgyvendinti projektą
parengimą. Sprendimo projektas turi būti pasirašytinai suderintas ir su SPI skyriaus vedėju bei SPI
vyriausiuoju specialistu, atsakingu už planavimą;
21.3. už jungtinės veiklos (partnerystės) ir / ar finansinės paramos (subsidijų) sutarčių
registravimą Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka.
22. SPI skyrius atsakingas už valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų
sąrašo sudarymo organizavimą ir jo pateikimą laiku Finansų ministerijai ar kitoms pagal nustatytą
tvarką atsakingoms ministerijoms;
22.1. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų sąrašas tvirtinamas
Savivaldybės tarybos sprendimu. SPI skyrius yra atsakingas ir už Savivaldybės tarybos sprendimo
projekto dėl investicijų projektų sąrašo patvirtinimo parengimą. Parengtą Savivaldybės tarybos
sprendimo projekto aiškinamąjį raštą pasirašo SPI skyriaus vedėjas ir Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių vadovai pagal kompetenciją;
22.2. investicijų projektus, paraiškas, lėšas ir jų įsisavinimo ataskaitas rengia ir derina su
atitinkamomis valstybės institucijomis programų vykdytojai (administracijos struktūrinių padalinių
vadovai pagal kompetenciją) ir informaciją apie jas (techninę, finansinę bei kt.) teikia SPI skyriui
raštu ir elektroniniu paštu.
III. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS, PROJEKTO VALDYMO GRUPĖS
FUNKCIJOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
23. Projekto įgyvendinimo laikotarpis prasideda pasirašius paramos projektui sutartį, tęsiasi
iki galutinio projekto įvykdymo termino ir galutinės ataskaitos patvirtinimo.
24. Už projektų įgyvendinimo organizavimą atsakingas SPI skyrius. SPI skyrius arba
įgaliotas asmuo rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl PVG sudarymo
projektus, specialistų įtraukimą į PVG derindamas su administracijos direktoriumi ir atitinkamų
skyrių vedėjais.
25. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu į PVG įtraukiami:
25.1. projekto vadovas;
25.2. projekto finansininkas;
25.3. specialistas, atsakingas už statybos procesą (jei reikalingas pagal projekto veiklas);
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25.4. kiti specialistai, atsižvelgiant į projekto specifiką, apimtį ir jo įgyvendinimo
sudėtingumą.
26. Tuo atveju, kai į PVG įtraukiamas Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
darbuotojas, jo tinkamą su projektu susijusių funkcijų vykdymą prižiūri, kontroliuoja ir už jo veiklą
atsako to struktūrinio padalinio vadovas.
27. PVG grupės narys (-iai) gali būti samdomas (-i) projekto įgyvendinimo (projekto
rengimo) laikotarpiui. Tuo atveju PVG narių pareigybių aprašymo projektus rengia SPI skyrius ar
kitas padalinys atsakingas už projekto įgyvendinimą ir, gavęs savivaldybės administracijos
direktoriaus suderinimą, teikia Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriui.
28. Reikiamą projektų darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš ES ir/ar kitos
paramos lėšų ir kuriems turi būti steigiami nauji etatai Savivaldybės administracijoje, skaičių
projektams įgyvendinti nustato Savivaldybės taryba. Sprendimo projektą rengia Teisės ir personalo
skyrius. Projekto darbuotojai įdarbinami Savivaldybės administracijoje projekto vykdymo terminui
ir yra atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui.
29. Samdomas projekto vadovas dalyvauja SPI skyriaus pasitarimuose visais su projektu
susijusiais klausimais, SPI skyriaus vedėjo nustatyta tvarka teikia informaciją apie projekto
įgyvendinimą, suderina su SPI skyriaus vedėju projekto veiklų planą, vykdo kitas pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas.
30. Bendrosios PVG funkcijos:
30.1. laikydamasi projekto paraiškoje ir / ar paramos sutartyje numatytų veiklų grafiko,
tinkamai įgyvendina projekto veiklas;
30.2. atsako už techninį (praktinį) projekto įgyvendinimą pagal sutarties sąlygas;
30.3. užtikrina projekto veiklų rezultatų atitiktį projekto paraiškoje ir / ar paramos sutartyje
numatytiems rodikliams;
30.4. užtikrina projekto vykdymo priežiūrą;
30.5. vykdo projekto viešinimo veiklą;
30.6. pagal su paramos institucija suderintą grafiką rengia ir teikia projekto mokėjimo
prašymus ir ataskaitas;
30.7. nustatyta tvarka organizuoja projekto finansų valdymą bei mokėjimų vykdymą;
30.8. nustatyta tvarka projekto įgyvendinimo metu saugo visus projekto dokumentus ir
teikia juos patikras ir kontrolę vykdančioms institucijoms.
31. Projekto vadovas:
31.1. planuoja, koordinuoja ir valdo projektą, esant būtinybei koreguoja veiklų planą ir
grafikus, organizuoja PVG darbą;
31.2 organizuoja projekto plano (kuriame detaliai aprašomas projekto tikslas, uždaviniai,
mastas, priklausomybė nuo kitų projektų ar veiklų, pateikiamas preliminarus projekto veiklų planas,
patikslinamas atsipirkimo skaičiavimas, įvardijamos problemos ir rizikos) parengimą ir /ar
koregavimą;
31.3 organizuoja projekto bendrojo finansavimo ir / ar partnerių lėšų prisidėjimo procedūras;
31.4. derina projekto lėšomis finansuojamų veiklų viešųjų pirkimų planą su Viešųjų pirkimų
skyriaus specialistais ir paramos institucijomis;
31.5. atsako už tinkamą susirašinėjimą su paramos institucija, rengia projekto įgyvendinimo
ataskaitas ir teikia jas paramos institucijoms, žodžiu ir raštu (el. paštu) teikia paramos institucijoms
atsakymus į paklausimus, susijusius su projekto įgyvendinimu;
31.6. atlieka paramos sutarties vykdymo priežiūrą;
31.7. pagal savo kompetenciją inicijuoja viešojo pirkimo procedūras (įskaitant ir papildomus
viešuosius pirkimus), teikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, rengia viešųjų pirkimų
technines užduotis ir pagal Viešųjų pirkimų skyriaus pateiktus sutarčių šablonus rengia sutarčių su
tiekėjais projektus (išskyrus reikalaujančius specialių kompetencijų pirkimus. Tuo atveju vadovas
pirkimų iniciatoriams ir organizatoriams pateikia turimus duomenis apie apmokėjimo sąlygas,
veiklų įgyvendinimui skirtas lėšas, suplanuotus veiklų atlikimo terminus ir kitą jo turimą
informaciją) ar organizuoja minėtų dokumentų parengimą, užtikrina minėtų sutarčių projektų
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preliminarų (t.y., iki pirmojo paskelbimo) suderinimą su viešųjų pirkimų srityje dirbančiais
specialistais, teisininku, projekto finansininku;
31.8. pagal savo kompetenciją kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;
31.9. vykdo įgyvendinamo projekto eigos, darbų atlikimo terminų, veiklų ir rezultatų
kokybės kontrolę; atsako už projekto patikrų vietose organizavimą, dalyvauja patikrose, teikia su
projektu susijusią informaciją tikrintojams;
31.10. pagal savo kompetenciją vykdo projekto dokumentų įforminimo priežiūrą;
31.11. užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą, įgyvendinant iš ES ar kitų paramos lėšų
finansuojamus investicinius projektus;
31.12. esant reikalui, inicijuoja projekto biudžeto pakeitimus ir / ar paramos sutarties
keitimą;
31.13. derina pagrindinius projekto administravimo ir procedūrinius klausimus su
Savivaldybės administracijos direktoriumi, paramos/įgyvendinančiąja institucija, teikia jiems
informaciją, susijusią su projekto vykdymu;
31.14. pagal kompetenciją renka, tvarko analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia su projekto
vykdymu susijusią informaciją, statistinius ir kitus duomenis;
31.15. organizuoja viešinimo ir informavimo priemonių įgyvendinimą, prireikus pristato
projektą renginiuose;
31.16. vertina projekto pažangą; vykdo kitas su projekto tinkamu įgyvendinimu susijusias
funkcijas;
32. Projekto vadovo ligos, atostogų ar tarnybinių komandiruočių laiku jo funkcijas vykdo
projekto vadovo pavaduotojas, jei toks nepaskirtas - skiriamas kitas asmuo.
33. Projekto finansininkas:
33.1. Projekto įgyvendinimo metu užtikrina tinkamą projekto buhalterinės apskaitos
vykdymą ir atskyrimą nuo organizacijos (įmonės, įstaigos) buhalterinės apskaitos;
33.2. Užtikrina, kad netinkamos projekto išlaidos nebūtų deklaruojamos mokėjimo
prašymuose;
33.3. Apskaito projekto medžiagas, ūkinį inventorių, ilgalaikį materialųjį bei nematerialų
turtą, įvedant į apskaitos programą;
33.4. Fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus
(buhalterines pažymas, aktus), susijusius su projekto vykdymu, įvedant į apskaitos programą;
33.5. Rengia mokėjimo prašymus (finansinę dalį);
33.6. Vykdo projekto debitorių ir kreditorių apskaitą;
33.7. Užtikrina, kad gautos ES lėšos būtų išmokamos tik projekto paslaugų teikėjams,
rangovams;
33.8. Prižiūri, kad visos lėšos rangovams ar tiekėjams būtų pervestos laikantis sutartyse
nustatytų terminų;
33.9. Rengia projekto įgyvendinimo metu sukurto turto, perduodamo projekto partneriams,
pažymas, pagal finansavimo šaltinius;
33.10. Dalyvauja inventorizacijos komisijos darbe inventorizuojant projekto turtą,
atspausdina reikalingus registrus inventorizacijai atlikti;
33.11. Pildo darbo užmokesčio pažymas projekto specialistams (projekto administravimo
komandos nariams);
33.12. Pagal kompetenciją bendrauja su Įgyvendinančiosios institucijos specialistais
projekto apskaitos klausimais;
33.13. Atnaujina paraiškos priedą bei jam parengti būtiną informaciją teikiant papildomo
finansavimo paraišką ir galutinį mokėjimo prašymą (jei projektas generuojantis pajamas);
33.14. Dalyvauja atsakingų institucijų vykdomose projektų patikrose, bei padeda Projekto
vadovui surinkti medžiagą;
33.15. Konsultuoja projekto eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais bei
projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimo klausimais.
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33.16. Naudoja formas ir vadovaujasi instrukcijomis, kurios yra patvirtintos Lietuvos
Respublikos
teisės aktais;
33.17. Vadovaujasi rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kuriems pritaria
Veiksmų programos valdymo komitetas ir kurie skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt );
33.18. Naudoja formas veiksmams Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje
informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje atlikti (toliau –SFMIS forma) ir vadovaujasi
instrukcijomis, kurioms pritaria 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupė, kurios sudėtį tvirtina finansų ministras, ir kurie skelbiami svetainėje
www.esinvesticijos.lt, bei vadovaujasi kitų finansuotojų nustatytomis instrukcijomis bei formomis.
34. Specialistas veiklai:
34.1. atsakingas už tinkamą savo profilio specifinės veiklos pobūdžio funkcijų vykdymą
(gydymo, sporto, kultūros, švietimo, socialinės veiklos, aplinkosaugos ir pan.).
34.2. atsako už specifinių techninių duomenų ir informacijos, reikalingos projektui
įgyvendinti, teikimą ir derinimą bei dokumentacijos pateikimą reikiamu laiku projekto vadovui,
projekto veiklų, susijusių su projektu, tinkamą įgyvendinimą;
34.3. pagal kompetenciją vykdo užsakovo funkcijas, jei Savivaldybės administracija pagal
projekto veiklas yra užsakovas ir jei užsakovo funkcijos neperduodamos vykdyti kitam asmeniui
pagal sutarti ar kitaip;
34.4. bendradarbiauja su projekto vidaus ir išorės partneriais dėl projekte numatytų veiklų;
prižiūri vykdomo projekto jam priskirtos srities veiklų eigą;
34.5. vykdo paslaugų, darbų ir / ar prekių tiekėjų, rangovų darbo ir atsiskaitymo dokumentų
įforminimo priežiūrą, tikrina ir tvirtina suteiktų paslaugų, atliktų darbų ir / ar pateiktų prekių (jei
tokios projekte teikiamos pagal atskirą sutartį) perdavimo priėmimo aktus, ataskaitas, priima ir
pasirašo tiekėjų darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktus, vykdo paslaugų / darbų / prekių vertinimą ir
kontrolę;
34.6. vykdo kitus projekto vadovo nurodymus, susijusius su projekto įgyvendinimu;
34.7. jei nepaskiriamas kitas asmuo, atsako už projekto rezultatų palaikymą po projekto
įgyvendinimo.
35. Specialistas statybos procesui:
35.1. atsako už su statybos procesu susijusių projekto techninių duomenų ir informacijos,
reikalingos projektui įgyvendinti, teikimą ir derinimą bei dokumentacijos pateikimą reikiamu laiku
projekto vadovui, projekto veiklų, susijusių su projektu, tinkamą įgyvendinimą;
35.2. pagal kompetenciją vykdo užsakovo funkcijas, jei Savivaldybės administracija pagal
projekto veiklas yra užsakovas ir jei užsakovo funkcijos neperduodamos vykdyti kitam asmeniui
pagal sutarti ar kitaip;
35.3. rengia technines užduotis, projekto vadovui inicijavus parengia paraiškas
projektavimo, techninės priežiūros, rangos darbų ir kitų su jo atliekamomis funkcijomis susijusių
viešųjų pirkimų vykdymui per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų laikotarpį bei rengia sutarčių projektus
(pagal Viešųjų pirkimų skyriaus pateiktus sutarčių projektų pavyzdžius) projektavimo, techninės
priežiūros, ekspertizės, statybos (rekonstrukcijos, remonto) rangos darbų konkursams bei mažos
vertės pirkimams;
35.4 rengia atsakymus į projektavimo, techninės priežiūros, ekspertizės, statybos darbų
pirkimų konkursų dalyvių klausimus savo kompetencijos ribose;
35.5. dalyvauja pirkimų konkursų pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe,
teikia išvadas dėl konkursų pasiūlymų techninės dalies vertinimo;
35.6. kartu su projekto techniniu prižiūrėtoju teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl
nenumatytų (papildomų) ir nedaromų darbų, techninių sprendinių keitimo ir pan., tikrina ir tvirtina
rangovo pateiktus dokumentus papildomiems ir nedaromiems darbams;
35.7. organizuoja statybos leidimo gavimą;
35.8. kontroliuoja projekto techninio prižiūrėtojo darbą;
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35.9. vykdo paslaugų ir / ar prekių tiekėjų, rangovų darbo ir atsiskaitymo dokumentų
įforminimo priežiūrą, tikrina ir tvirtina atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę,
techninės priežiūros suteiktų paslaugų (jei tokios projekte teikiamos pagal atskirą sutartį) ataskaitas,
priima ir pasirašo rangovų darbų atlikimo aktus, vykdo darbų vertinimą ir kontrolę;
35.10. organizuoja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbą, kadastrinių
matavimų bylų parengimą, pripažintu tinkamu naudoti statinio perdavimą apskaitai
35.11. kontroliuoja techninių projektų parengimą, vertina jų kokybę ir atitikimą realioms
sąlygoms, organizuoja jų pakeitimus, esant reikalui, bendrauja su ekspertizes atliekančiais
subjektais techninių projektų kokybės klausimais.
35.12. vykdo kitus projekto vadovo nurodymus, susijusius su jo funkcijų atlikimu.
36. Administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius / po Kelmės
rajono savivaldybės administracijos struktūros reorganizacijos - nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. –
Statybos ir infrastruktūros skyrius:
36.1. vykdo su statybos procesu susijusias užsakovo funkcijas (atitinkamai galiojančio
Statybos įstatymo 12 str.) arba paskiria skyriaus specialistą, atsakingą už statybos procesą, jei
Savivaldybės administracija pagal projekto veiklas yra užsakovas ir jei užsakovo funkcijos
neperduodamos vykdyti kitam asmeniui pagal sutartį ar kitaip. Skyriaus vedėjas užtikrina
nenutrūkstamą projekto statybos proceso vykdymą (paskiria specialisto, atsakingo už statybos
procesą, pavaduotoją ar kitaip organizuoja nenutrūkstamą darbą projekte paskirtojo specialisto
ligos, atostogų ar kitais įstatymų numatytais nebuvimo darbe atvejais).
37. Viešųjų pirkimų skyrius:
37.1. atsako už projekto viešųjų pirkimų dokumentų parengimą, viešųjų pirkimų paskelbimą
teisės aktų nustatyta tvarka, procedūrų organizavimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, ataskaitų
parengimą ir pateikimą;
37.2. teikia sutarčių projektus projekto vadovui, kuris juos pateikia kitems PVG nariams
informacijos papildymui ir patikslinimui;
37.3. sprendžia projekto viešųjų pirkimų procedūrinius klausimus, žodžiu ir raštu rengia
atsakymus į paramos institucijų paklausimus, susijusius su projekto viešaisiais pirkimais, ir laiku
pateikia projekto vadovui.
38. Projektų, kuriuose Savivaldybės administracija yra partnerė ir / ar yra numatytas
Savivaldybės lėšų finansinis indėlis, įgyvendinimo priežiūrą organizuoja SPI skyrius arba
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Jis atsakingas už tiesioginių
projekto veiklų, susijusių su Savivaldybės administracijos įsipareigojimais (pagal partnerystės ar
jungtinės veiklos sutartį), vykdymą bei informacijos apie projekto įgyvendinimą teikimą
Savivaldybės administracijos direktoriui.
39. Kai projekto pareiškėjas ir vykdytojas yra Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įmonės,
viešosios įstaigos, kurių vienas steigėjų yra Savivaldybė ir / ar yra numatytas Savivaldybės lėšų
finansinis indėlis, projekto įgyvendinimo priežiūrą organizuoja SPI skyrius. Tuo atveju SPI skyriaus
vedėjas ar kitas SPI skyriaus specialistas privalo būti įtrauktas į projekto vykdytojo PVG ir teikti
informaciją apie projekto įgyvendinimą Savivaldybės administracijos direktoriui. Esant reikalui,
tokio projekto įgyvendinimo priežiūrai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti
sudaryta projekto priežiūros grupė. Ji yra atsakinga už projekto veiklų, susijusių su Savivaldybės
įsipareigojimais, vykdymą bei informacijos apie projekto įgyvendinimą teikimą Savivaldybės
administracijos direktoriui..
IV. PROJEKTO APSKAITA IR MOKĖJIMAI
40. Projekto vykdytojas privalo tvarkyti atskirą projekto lėšų apskaitą, vadovaudamasis
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis projektų valdymo apskaitos taisyklėmis.
ES ir kitos paramos projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansinės dalies valdymas ir lėšų
apskaita vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką. Projektui
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Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudarytos atskiros projekto valdymo
apskaitos taisyklės.
41. Prieš paramos sutarties pasirašymą projekto vykdytojas privalo atidaryti banke atskirą
sąskaitą projekto paramos lėšoms apskaityti, jei to reikalauja paramos/įgyvendinančioji institucija.
42. Projekto vadovas privalo patikrinti kiekvieną paslaugų teikėjo ir / ar prekių tiekėjo,
rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir / ar kitą finansinį dokumentą, jo atitiktį paslaugų teikimo ir / ar
prekių tiekimo, rangos sutarties sąlygoms.
43. Tinkama apmokėti sąskaita faktūra ir / ar kiti finansiniai dokumentai paramos institucijai
yra pateikiami nustatyta tvarka. Patirtos išlaidos deklaruojamos mokėjimo prašymuose kartu su
kitais reikalaujamais dokumentais paramos sutartyje nustatytu periodiškumu.
44. Kai taikomas tiesioginis sąskaitų apmokėjimo būdas, projekto vadovo, finansininko ir
kitų atsakingų asmenų patikrintos ir pasirašytos sąskaitos faktūros ir kiti finansiniai dokumentai (ar
jų tinkamai patvirtintos kopijos) yra pateikiami paramos institucijai kartu su mokėjimo prašymais ir
kitais reikalaujamais dokumentais paramos sutartyje nustatytu periodiškumu.
45. Sąskaita faktūra gali būti teikiama apmokėti tik kartu su darbų (paslaugų)
priėmimo ir perdavimo aktu. Savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų darbų (paslaugų)
perdavimo-priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą ir kitus su statybos darbais susijusius dokumentus
suderina ir vizuoja projekto techninis prižiūrėtojas, pasirašo Kraštotvarkos, paveldosaugos ir
statybos skyriaus vedėjas arba jo paskirtas specialistas, vykdantis užsakovo funkcijas, jei tame
projekte šis skyrius vykdo užsakovo funkcijas. Atskiruose projektuose Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija darbų priėmimui ir darbų užbaigimo akto
pasirašymui, tokiu atveju darbų priėmimo - perdavimo aktus (ar galutinį aktą) pasirašo komisijos
pirmininkas.
46. Apskaitos skyrius, SPI skyrius ir Finansų skyrius yra atsakingi už nuosavo indėlio dalies
sumokėjimo organizavimą paramos sutartyje nustatytomis proporcijomis. Netinkamas finansuoti,
tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas pareiškėjas ir (ar) partneriai turi apmokėti nuosavomis
lėšomis pagal nustatytą tvarką. Jeigu projekto įgyvendinimo metu patirtos išlaidos pripažįstamos
netinkamomis finansuoti, projekto vadovas informuoja SPI skyriaus vedėją ir kartu su juo rengia
atitinkamo Savivaldybės tarybos sprendimo projektą.
47. Mokėjimo prašymuose pateikiamos finansinės informacijos teisingumą užtikrina
projekto finansininkas. Savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų mokėjimo prašymus
derina projekto vadovas, pasirašo Apskaitos skyriaus vedėjas ir Kelmės rajono Savivaldybės
administracijos direktorius.
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
48. Vykdant projekto viešuosius pirkimus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
49. Projekto paramos sutartyje apibrėžiami išlaidų apmokėjimo būdai ir terminai. Į juos
reikia atsižvelgti rengiant paslaugų / darbų pirkimo dokumentaciją bei sudarant pirkimo sutartis.
50. Pasirašytos sutarties vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja projekto vadovas ir
/ ar kiti projekto įgyvendinimo grupės nariai.
51. Skelbiant apie pirkimą, nurodoma, jog pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą,
finansuojamą ES ar kitos paramos lėšomis.
52. Viešųjų pirkimų dokumentų saugojimo terminas – 10 metų nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos datos arba nurodytas paramos sutartyje. Už viešųjų pirkimų dokumentų saugojimą atsako
Viešųjų pirkimų skyrius.
VI. PROJEKTO VIEŠINIMAS
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53. Informacija apie projekto vykdymą gali būti skelbiama viešai tik pasirašius projekto
paramos / partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį. Vadovaujantis nustatyta ES ir / ar kitos
paramos informavimo ir viešinimo tvarka, projekto vadovas ar kitas PVG narys parengia
informaciją apie projektą ir organizuoja jos paskelbimą spaudoje arba internete, arba skelbia ją
kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. Projekto vadovas atsakingas už informacijos
apie projektus skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje nustatyta tvarka.
54. Kitos viešinimo ir informavimo apie projektą priemonės vykdomos pagal paramos
sutartyje ir / ar paraiškoje numatytą projekto viešinimo planą ar kitus finansavimą projektui
teikiančiųjų organizacijų reikalavimus.

VII. ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TĘSTINUMO
UŽTIKRINIMAS
55. Projekto ataskaitų teikimo terminai ir periodiškumas nurodytas paramos sutartyje.
Projekto vadovas arba kitas projekto tęstinumui užtikrinti administracijos direktoriaus įsakymu
paskirtas asmuo, vykdydamas paramos sutarties reikalavimus, užtikrina projekto ataskaitų paramos
institucijai pateikimą reikiamu laiku.
56. Savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų galutinės įgyvendinimo ataskaitos,
teikiamos pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.
57. Savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų tęstinumui užtikrinti turi būti
parengtas konkretaus projekto tęstinumo užtikrinimo dokumentas (vidaus procedūrų aprašymai),
kuriame būtų aprašytas projekto metu sukurtų rezultatų tęstinumo procesas. Paramos institucijai
patvirtinus galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, projekto vadovas parengia projekto tęstinumo
užtikrinimo dokumentą, kuris tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezoliucija ar
atskiru įsakymu.
58. Savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų, kurių vienas steigėjų yra
Savivaldybė, įgyvendinamų projektų galutinės ataskaitos pasirašomos įstaigos vadovo ar jo įgalioto
asmens ir pateikiamos paramos institucijai nustatytais terminais. Jei įgyvendinant projektą
Savivaldybė buvo prisidėjusi savo lėšomis, projektų galutinių ataskaitų kopijos pateikiamos SPI
skyriui per 15 dienų nuo jų pateikimo paramos institucijai dienos. Paramos institucijai patvirtinus
galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, projekto vykdytojas per 30 kalendorinių dienų SPI skyriui
pateikia dokumentą, pagrindžiantį projekto tęstinumo užtikrinimą.
59. Prireikus SPI skyrius turi teisę paprašyti struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių
įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų, kurių vienas steigėjų yra Savivaldybė, socialinių ekonominių
partnerių pateikti informaciją ir dokumentus, susijusius su jų rengiamais ir įgyvendinamais
projektais.
VIII. PROJEKTŲ PRIEŽIŪRA, KONTROLĖ IR KITOS NUOSTATOS
60. Savivaldybės įgyvendinamų projektų priežiūrą vykdo SPI skyrius.
61. Savivaldybės įgyvendinamų projektų kontrolę nustatyta tvarka vykdo paramos
institucijos, kontrolės ir audito institucijos.
62. Savivaldybės administracija įsipareigoja:
62.1. įgyvendinusi projektą, kuriam teikta parama, naudodama projekto metu sukurtą turtą ir
išteklius, ne trumpiau kaip Paramos sutartyje nustatytas terminas po projekto užbaigimo užtikrinti
projekto veiklos tęstinumą ir vykdyti kitas paramos sutartyje projekto vykdytojui nustatytas sąlygas
arba įpareigoti tai atlikti kitus ūkio subjektus.
62.2. apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris finansuojamas paramos lėšomis, ne ilgiau
negu visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu tokį reikalavimą projektui nustato paramos
institucija arba įpareigoti tai atlikti kitus ūkio subjektus.
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63. Kiekvienam projektui projektų vadovai formuoja atskiras su projekto administravimu,
koordinavimu ir įgyvendinimo priežiūra tiesiogiai susijusių ir pagal nustatytus ar pasirinktus
požymius kartu sudėtų, sugrupuotų ir susistemintų dokumentų rinkinį. Projektų finansininkai
formuoja su kiekvieno projekto finansais susijusių dokumentų rinkinius. Dokumentai saugomi
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Klausimai nereglamentuoti šiame tvarkos apraše, sprendžiami taip, kaip numato
Lietuvos Respublikos teisės aktai.
_____________________________________

