PROJEKTO, FINANSUOJAMO IŠ SAVIVALDYBöS VEIKLOS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ
VYKDYMO, STRATEGIJOS FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI
(JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBöJE) SKIRTŲ LöŠŲ, VYKDYMO

SUTARTIS
2011 m.
d. Nr.
Naujoji Akmen÷
I. SUTARTIES ŠALYS
Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracija
(toliau vadinama UŽSAKOVU),
atstovaujama Administracijos direktoriaus Apolinaro Niciaus, ir (organizacijos pavadinimas),
atstovaujamas (-a) pirmininko (-÷s) ......................(toliau vadinamas VYKDYTOJU), sudaro šią
sutartį.
II. SUTARTIES OBJEKTAS
(Organizacijos
finansavimas.

pavadinimas)......................įgyvendinamo

projekto

,,.............................”

III. ŠALIŲ TEISöS IR PAREIGOS
1. UŽSAKOVAS įsipareigoja skirti VYKDYTOJUI iš Savivaldyb÷s administracijai skirtų
biudžeto asignavimų pagal Savivaldyb÷s veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos
formavimo ir įgyvendinimo programos Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldyb÷je paprogramę,
patvirtintą Akmen÷s rajono tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-23, Akmen÷s rajono
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 9 d. įsakymu Nr.A-350 ,,D÷l l÷šų
skyrimo” 000,00 (........) litų pagal prid÷tą prie šios sutarties sąmatą, kuri yra neatskiriama šios
sutarties dalis, - formą BFP-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14
d. įsakymu Nr. 1K-006 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr.
1K-098 redakcija), Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 21 d.
įsakymu Nr. A-96 (Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d.
įsakymo Nr. A-47 redakcija).
2. UŽSAKOVAS turi teisę:
2.1. iki sutarties pasirašymo pareikalauti iš VYKDYTOJO duomenų apie VYKDYTOJĄ ir
veiklą;
2.2. kontroliuoti veiklos vykdymą ir l÷šų panaudojimą.
3. VYKDYTOJAS įsipareigoja:
3.1. teikti UŽSAKOVUI informaciją apie projekto vykdymą, l÷šų panaudojimą;
3.2. nurodytos veiklos l÷šų apskaitą tvarkyti atskirai nuo kitų l÷šų;
3.3. pateikti Akmen÷s savivaldyb÷s administracijos Buhalterin÷s apskaitos skyriui
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą - formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K 465 (Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-122 redakcija) ir buhalterin÷s apskaitos dokumentų
pagrindžiančių l÷šų panaudojimą suvestinę iki 2011 m. gruodžio 27 d.;
3.4. gautas biudžeto l÷šas panaudoti iki 2011 m. gruodžio 20 d. imtinai. Nepanaudotas
l÷šas iki 2011 m. gruodžio 25 d. grąžinti į Savivaldyb÷s administracijos sąskaitą;
3.5. nenaudoti l÷šų kapitalo investicijoms: ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui sukurti ar jo vertei padidinti;
3.6. užtikrinti veiklos vykdymo kokybę;

3.7. pateikti veiklos ataskaitas Akmen÷s rajono savivaldyb÷s Jaunimo reikalų tarybai iki
2011 m. gruodžio 25 d.
IV. SUTARTIES TERMINAS
4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol VYKDYTOJAS pateikia
UŽSAKOVUI ataskaitą apie panaudotas l÷šas iki 2011 m. gruodžio 27 d.
5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu.
6. UŽSAKOVAS gali nutraukti sutartį, jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo
sutartinius įsipareigojimus.
7. VYKDYTOJAS gali nutraukti šią sutartį prieš terminą, raštu įsp÷jęs UŽSAKOVĄ prieš
30 dienų ir atsiskaitęs šios sutarties nustatyta tvarka.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBö
8. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
9. Ginčai d÷l sutarties vykdymo sprendžiami šalims susitarus, o nesusitarus – teismo
tvarka.
10. VYKDYTOJAS įstatymų nustatyta tvarka atsako už tikslingą gautų savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų panaudojimą ir teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. L÷šos, panaudotos
nenumatytiems tikslams, teis÷s aktų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltųjų asmenų ir grąžinamos į
Savivaldyb÷s biudžetą.
VI. KITOS SĄLYGOS
11. Šalys neturi teis÷s savo įsipareigojimų perduoti kitiems asmenims.
12. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių
įgaliotų atstovų.
13. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
14. Vienas sutarties egzempliorius pateikiamas UŽSAKOVUI, kitas – VYKDYTOJUI.
VII. ŠALIŲ REKVIZITAI
UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s
administracija, kodas 188719391
L. Petravičiaus a.2,
Naujoji Akmen÷
Tel.8 (425) 57 133
A. s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
Kodas 40100 , AB DnB NORD banko
Naujosios Akmen÷s poskyris

(Organizacijos pavadinimas)
(parašyti kodą)
(adresas)
tel.
A.s. LT (parašyti sąskaitą)
Kodas

Administracijos direktorius
Apolinaras Nicius

Pirmininkas(-÷)

Bankas

