
Sporto proj ektq, programq finansavimo
nuostatq
3 priedas

SPORTO REVIIIVIO PROGRAMOS PRIORITETINES SPORTO SaTos PLEToTES ARBA
VAIKU UGDYMO PROGRAMOS PROJEKTO FINANSA\INIO NIETAIS

SUTARTIS

d. Nr.

(sudarymo vieta)

Jonavos kDno kult0ros ir sporto centras (totiau - Centras), atstovaujamas direktoriaus

(toliau - Vykdytojas),
1r

m.20

Sars, kartu vadinama - S",rol'ffiUtfilj?:ffi" prosramos prioritetines

atstovaujamas (-a)

arba vaikq ugdymo programos (toliau - Programa) projekto finansavimo
(toliau - Si Sutartis).

(toliau kiekviena atskirai -

sporto Sakos pletotes
metais sutarti

1. SUTARTIES OBJEKTAS
Centras Sioje Sutarfyje nustatyta tvarka perveda Programos leSas (toliau - le5os) Vykdytojui

Programos projekn:i metais vykdyti, o Vykdytojas [sipareigoja naudoti Sias lesas ir atsiskaityti
uZ jq panaudojim?, kaip numatyta Sioje Sutartyje.

z. Sar,lg ISIrARETcoJTMAT rR TETsES
1. Centras isipareigoja:
1.1. vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybes tarybos pafvirtintu le5q, skirrq Programos

[gyvendinirnui projekrq finansavimo _ metais, paskirstymu pervesti Vykdytojui
Eur (suma Lodiiais: ) Programos projektui (toliau -

Projektas) vykdyti. Projekto paraiska yra n"@;
1.2. leSas pervesti i Vykdytojo nurodyq tik biudZetinems leSoms skirt4 banko s4skait4 dalimis

kas kewirti arbapagalporeiki Saliq sutarimu;
1.3. jeigu finansavimo laikotarpiu leSq dydis keidiasi, ra5tu informuoti Vykdytoj4 ir prasyti

pateikti patikslint4 Projektq bei Saliq ra5tiSku susitarimu atitinkamai pakeisti Sios Sutarties- 
' 

1.1
papunktyje nurodyt4 skirrq le5q sum4;

1.4. teikti Vykdytojui informacij4, susijusi4 su fgyvendinamo Projekro apskaita ir
dokumentavimu, konsultuoti vykdytoj 4 proj ekto igyvendinimo klausimais;

1.5. vykdyti Projekto [gyvendinimo prieZi[r4 ir kontrolg einamaisiais kalendoriniais metais
ir kalendoriniams metams pasibaigus;

1.6' nustadiusi rimq [e5q panaudojimo paZeidimq, ktriq neimanoma i5taisyti, arba gavusi
pagrist4 informacij4 apie tokius paZeidimus, imtis b[tinq priemoniq netinkamai panaudotomr tEso-t
susigr4zinti.

2. Centras turi teisg:
2.1. prireikus reikalauti i5 Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentr4, jeigu, Centro

nuomone, pateiktos informacij os nepakanka;
2.2. tureti kitq Lietuvos Respublikos

su9&|U,ELtl.S9 Ji.$,1+.,Pfp,3gdgtituu Proj ekrui [gyvendinti.

Graiina paulauskien6

teises aktuose nustaqffq
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3. Vykdytojas isipareigoja:
3-1. leSas naudoti vadovaujantis Programos nuostatais, iSlaidoms, numatytoms Vykdytojo

Projekte ir brltinoms Projektui igyvendinti bei planuojamoms faktiSkai patirri metais, padengti;-
3.2. atidaryti banko s4skait4, skirt4 tik Programos finansavimo le5oms;
3.3. teikti Centrui Lietuvos Respublikos finansq ministerijos nustafios formos iSlaidq s4maros

rykdymo ir patirtq s4nau(Jr+ ataskaitas ir projekto irykdymo leSq panaudojimo faktines iSlaidas
pagrindliandirl buhalterines apskaitos dokumenttl s4ra54 su i5laidas paieisinaneiq dokumentri kopijomis
(s4skaitq, aklq sutardiq ir kt.), ataskaitinio laikotarpio banko s4skaiios i5raS4. Kai i5laido, nurdolun,o,
renginiams pateikiami reginius lrodantys dokumentai (varLybq nuostatai, protokolq israSai, jei
orgaruzuojamos stovyklos turi brlti pridedamas klubo vadovo, tarybos, ar kito klubo sprendZiamojo
organo isakymas arba protok:olas, nustatantis stovyklos r,ykdym4 ir kt.).

3.4. dokumenfus iiivardintus 3.3. punkte teikti kas ketvirti, ne vdliau kaip iki kito kewirdio
pirmo mdnesio 10 d., o meting ataskait4 - iki finansiniq metq gruodzio 3 i d.;

3.5. Iki (data) Jonavos rajono savivaldybes tarybai pateikti ir pristafyti meting projekto
vykdymo ataskaitE;

3'6. sporto inventoriq ar sporto irangq naudoti ir apskaityti ne trumpesni nei programoje
nurodyt4 planuot4 Siq daiktq naudojimo laikotarp[,

3.7. laikytis teises aktuose nustafyrq kompensuojamqir+ islaidq dydiiq;
3'8. i5 anksto ra5tu. informuoti Centr4 apie vistl galimq su Projekto igyvendinimu susijusirl

pakeitimq esmg ir prieZastis, taip pat tuo atveju, jeigu yra itraukiama nau;a iSlaid,f*Sir ir i5laidq ayAao
pakeitimai vir5ija 10 procenlq tikslinamos bendros iSlaidq ruSies eilutes dydZio. Jokie su Centru ra5tu
nesuderinti Projekto nukrypimai, keidiantys Projekto apimti, Projekto islaidas ar kitaip keidiantys
Projekt4, nera leidZiami;

3.9. laikytis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo nuostafq pirkdamas prekes ar
paslaugas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatym4 Vykdytojas yra perkandioji
orgatizacija;

3.10. naudodamas lersas laikytis viesqq ir privadiq interesq derinimo nuostafil - nenaudoti savo
darbuotojq, jq pareigq, privarliq interesq siekiant asmeninds naudoi, nedaryti korupcinio pobfidZio
nusikalstamos veikos;

3.1 1. vieSinti vykdomo Projekto veiklas, informuoti visuomeng apie projekto
igyvendinimEpagal projekto paraiSkoje Vykdytojo pateikt4 projekto viesinimo plan? ir Saliinius;

3.12. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grphnti Centrui per klaid4 gaut4 didesng lesq
sum4, nei numafyta Sioje Sutartyje;

3.13' tinkamai tvarkyti Projekto iSlaidq buhaltering apskait4 taip, kad apskaitos
informacija b[tt] tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, iSsami, taip pat laikytis ii.tuuo,
Respublikos istatymq ir kit+ norminiq teises aktq reikalavimq;

3.14. fiksuoti visas fikines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto [gyvendinimu, rengti veiklq
ivykdym4 patvirtinandius dokumentus, saugoti su Projekto 

"yt 
ay-" susijusius dofumentus

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo ourturytu tvarka;
3'15. bendradarbiauti su Centro atsakingais darbuotojais, laiku teikti jiems vis4 prasom4

informacij4, sudaryti s4lygas ji.ems aplitueti Projekto veikltl vykdymo viet4, susip aiintisu dokumentais,
susijusiais su Projekto ir Sios Sutarties vykdymu;

3.16. ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienq, prane5ti Centrui apie Vykdyrojo atstovo,
vykdytojo adreso, telefono, fal<so, banko sEskaitos rekvizitq pakeitimus;

3.17. gr4iinti Centrui visas per 

- 

metus Projektui skirtas nepanaudotas lesas ne
veliau kaip iki m. gruodZio23 d.

4. Vykdytojas furi teir;g:
4.1' atsisakyti pagal 5i4 Sutart[ numatytq pervesti tesq ir apie tai informuoti Centr4;
4.2.lodiiu ir ra5tu teikti Centrui paklausimus, susijusius iu Projekto lgyvendinimu.
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3. SUTARTTES YTKDYIVTO KONTROLE
5. Centro ir kitq kompetentingq institucijtl igalioti asmenys turi teisg audituoti ir kontroliuoti,

kaip igyvendinamas Projektas, taip pat turi teisg audituoti ir kontroliuoti Vykdytojo finansing - frking
veikl4, kiek ji susijusi su Projekto igyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sia
Sutartimi, Projekto igyvendinimo metu k ne maLiau kaip l0 (deSimt) metri po Projekto igyvendinimo
pabaigos.

6. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Centru ir kitq kompetentingq institucijq igaliotais
asmenimis, laiku teikti jiems visq reikaling4 informacij4, sudaryti jiems s4lygur titrinti-Frojekto
fgyvendinim4 ir veikl4 vietoje, ieiti i visas su Projekto igyvendinimu susijusias-paialpas, susipaZinti su
dokumentais, susijusiais su Projekto igyvendinimu ir apskaita.

4. LE SU MO KEJIMO S USTAB D YMAS, SUNTAZINIMAs, SUTARTIE S NUTRAUKINIAS,
PERyESTV LESU GR dzrNrivrAs

7. Centras turi teisg inicijuoti le5q mokejimo sustabdymE, sumaZinimq arba Sios Sutarties
nutraukim4 ir (arba) priimti sprendim4 del Vykdytojui i5moketq le5q arba jq dalies gr4Zinimo, kai
Vykdytojas:

7.1.
7.2.

klaidinandi4
tinkamai Sios

-a/ .).

laiku nepateike Proj ekto igyvendinimo ataskaittl Sioj e S utarfyj e nustagrta tvarka;
teikdamas parai5k4 programos finansavimui ar vykdydamas 5i4 Sutarti, pateike

informacij4 arba nuslepe informacij4, turindi4 reik5mes sprendimui skirti iesas arba
Sutarties vykdymo kontrolei;
igyvendindamas Projekt4, paZeide teises aktq reikalavimus, susijusius su Projekto

igyvendinimu;
7.4. nustojo vykdyti Projekto veiklas arba nesilaike Sios Sutarties 3 punkte nurodytq

reikalavimq, arba negalejo pasiekti Sioje Sutarryje nustatytq Projekto uZdaviniq, tikslq ir apie tai
neinformavo Centro;

7.5. nesudaro s4lygq ar neleidZia Centro igaliotiems asmenims atlikti patikros vietoje ir (arba)
patikrinti, kaip igyvendinamas Projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po le5r4 pirvedimo;

7.6. rievykdo Sios Sutarties sqlygq, nustatandiq Vykdytojui pareig4 tvarkyti apskait4 taip, kad
apskaitos informacija bfltq tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku ir i5sami;

7.7. paieidZia teises akruose ir Sioje Sutartyje nustaqrt? dokumentq saugojimo tvark4;
7.8. tampa likviduojamas projekto igyvendinimo metu;
7.9. paieidZia kitas Sios Sutarties s4lygas.
8. Centras, nustatgs ir (arba) gavgs informacijos, kad esama Sios Sutarties 8 punkte i5vardytq

paZeidimq, kuo greidiau atlieka papildom4 i5 Vykdytojo gautq dokumentq patikrinimqir (arba) patilr4
vietoje.

9. Centras, atlikgs papildom4 i5 Vykdytojo gautq dokumentq patikrinim4 ir (arba) patikr4
vietoje ir aptikg paZeidimq, sustabdo leSq mokejim4, nustato Vykdytojui t.rmin4,-per kur!'pua*yti
paieidimai turi b[ti pa5aiinti. Vykdytojas, gavgs Centro informacij4 apie priimt4-spiendimq ief feS,t
mokejimo sustabdymo h paieidimq paSalinimo, privalo per sprendime nustatyt4- termin4 ivykdyti
sprendime i5vardyhrs reikalavimus ir rastu informuoti apie jq ivykdym4.

10. Jei Vykdytojas per nustafyt4 termin4 nepaSalina nustatSrtq paZeidimq, Centras priima vien4
i5 Siq sprendimq:

10.1. nutraukti le5q mokejim4 ir pareikalauti gr4zinti sumokdtas netinkamai panaudotas lesas
arba jq dali;

10.2. sumalinti Sios Sutarries 1. I p. nurodytq vykdytojui skirq tesq dali.
11. Centras, prie5 priimdamas sprendim4 inicijuoti leSq mokejimo nutraukim4 ar sumaZinim4,

atsiZvelgia i tai, at Projektas [gyvendinamas netinkamai del Vykdyt-ojo kaltes ar aplaidumo, ar d6l
objektyviq aplinkybiq, kuriq buvo neimanoma numaqrti teikiant Projektoparaisk4.

12. Centras per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo nutraukti arba sumaZinti leSq
mokejim4 priemimo dienos apie Sisprendim4 informuoja Vykdytoja.

l3' SustabdytQleSq mokejim4 Centras atnaujina tik Vykdytojui pa5alinus paZeidimus.
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14' Si Sutartis lzrikoma nutraukta nuo tada, kai Centras priima sprendim4 nutraukti leStl
mokejim4 Vykdytojui ir raSru informuoja Vykdytoj4 apie Sios Sutarties nutraukim4.

15. Centrui priemus sprendim4 sumaZinti leSas Vykdytojui, 5i Sutarlis laikoma pakeista nuo
tokio sprendimo priemimo.

5. PRANESTTAI
16. PraneSimai Salims turi b0ti siundiami Siais adresais:
16.1. Jonavos kDno kultBros ir sporto centras: ZeimrLt4 g.
16.2. Yykdytojas:
17. Praneiimai gali to adresais:
17.1. Jonavos kfino kultriros ir sporto centras: info@ikksc.rt ;lT.2.Yykdytojas: .

18. Salys priuulo roti apie savo adreso, telefono ar
elektroninio paSto pasiSeitim4. Sats, neivykdZiusi Sio reikalavimo, n.guti pareikSti pretenzijq ar
atsikirtimq, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai anomus duomenis, neatitinka Sios
sutarties s?lygy arbaji negavo pranesimq, siqstq pagitsiuos duomenis.

19. Sio;e Sutarfyje numat5rtos ataskaitos turi brlti siurdiamos pastu arba iteikiamos
asmeniSkai ar per pa5to kurjerf. Ataskaitos gavimo diena laikoma ataskaitos originalo gavimo Centre
diena.

20. Ataskaitos pateikimo diena laikoma r

([teikiant asmeni5kai Centro darbuotojui - iteikimo
gavimo diena).

1.7, Jonava;

ataskaitos originalo siuntimo pa5to spaudo diena
diena, iteikiant per pa5to kurje4 - pa5to kurjerio

21. Sios Sutarties StLlys atskiru raStiSku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi,
gali susitarti, kad Sioje Sutarryje numatytos ataskaitos, pasiraSytos elektroniniu paraSu, gali btti
s iundiamos atskirame susitari me nuro dytu elektroniniu pastu.

6. BAIGIAIVIOSIOS NUOSTATOS
22. Si Sutartis isigalioja nuo to momento, kai j4 pasira5o abi Sios Sutarties Salys, ir galioja iki

visi5ko SaULi i.sipffeigoj imi lr,ykdymo.
23. Salys yta atleidZiamos nuo atsakomybes del Sios Sutarties r,ykdymo esant nenugalimos

jegos (forc e maj eur e) aplinkyltems.
24. Nesutarimai tarp Saliq, vykdant Sutarties s4lygas, sprendZiami derybose, o nesutarus

Lietuvos Respublikos istatymrl nustatyta tvarka.
25. Sios Sutarties priedai ir pakeitimai laikomi neatskiriama Sios Sutarties dalimi.
26. Si Sutartis sudar5,ta dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvi.nui Sutiui.
27 . Pne Sutarties prirledamas Vykdytojo projektas.
28. Sutarties priedai:
28.1. Programos projekto s4mata.

kodas
adresas
tel.
Bankas
A.S. r. LT

z. Sa,r,ry ADRESAT IR KITI REKvIZTTAT

Jonavos kiino kulttiros ir sporto centras
istaigos kodas 1903094 10,
adresas Zeimh+ g. 17, 55141Jonava,
tel. (8 349) 616 36,
Luminor Bank A8,40100,
A.S. Nr. LT 804010043900080076

Direktorius

(vardas ir pavardd, para5as)

A. \'.
(vardas ir pavarde, para5as)

A. V.


