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 1. Šis aprašas nustato Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos įnašo 

į vietos projektus, įgyvendinamus pagal Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 

2015–2023 m., išmokėjimo tvarką. 

 2. Savivaldybės administracijos įnašas mokamas projektams, kuriems yra pritarta Biržų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu, yra pasirašyta jungtinės veiklos sutartis  bei vietos projekto 

vykdymo sutartis. 

 3. Projekto vykdytojas dėl Savivaldybės administracijos įnašo projektui išmokėjimo 

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui turi pateikti prašymą (1 priedas) ir lėšų 

poreikį pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pasirašytą rangos darbų, paslaugų, prekių sutartį ar 

pan.). Projekto vykdytojas, pirmą kartą teikdamas prašymą, kartu su juo turi  pateikti pasirašytą vietos 

projekto vykdymo sutartį. 

 4. Projektui gali būti išmokamas avansas. Jo suma negali būti didesnė už Savivaldybės 

administracijos įnašą projektui finansuoti. 

 5. Projekto vykdytojas, gavęs finansavimą, turi vykdyti išlaidų apskaitą ir atsiskaityti už gautų 

lėšų panaudojimą – pateikti Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui Biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2), patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su 

visais pakeitimais ir papildymais) bei buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų 

panaudojimą, suvestinę (2 priedas, pridedama) iki kito mėnesio, einančio po to ketvirčio, 5 dienos, 

IV ketvirčio – iki gruodžio 27 d. 

 6.  Jeigu iki einamųjų metų gruodžio 20 d. projekto vykdytojas nepanaudojo visų projektui 

skirtų lėšų, likusias lėšas jis privalo grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų 

gruodžio 23 d. 

 7. Lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, jungtinės veiklos sutartyje ir / ar vietos projekto 

vykdymo sutartyje nenurodytai veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžintos į Savivaldybės 

administracijos sąskaitą. 

  8. Visi ginčai, nesutarimai, kilę dėl lėšų išmokėjimo ir / ar panaudojimo, sprendžiami 

derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 
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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies                 

2 punktu ir įgyvendindamas Biržų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, 

patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Biržų 

rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Infrastruktūros objektų 

plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programos Nr. 6 priemonę 1.1.14 „Kaimų laisvalaikio 

infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų erdvių sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams 

(VVG projektų bendras finansavimas)“ bei Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių 

veiklos aktyvinimo programos Nr. 3 priemonę 1.3.5 „Parama bendruomeninio ir socialinio verslo 

kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)“, 

 t v i r t i n u Biržų rajono  savivaldybės administracijos įnašo į vietos projektus, įgyvendinamus 

pagal Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2015–2023 m., išmokėjimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

 

 

 

Administracijos direktorius    Vidas Eidukas 

 

 

 

 
 


