Visuomenės aplinkosauginio švietimo
projektų rėmimo nuostatų
5 priedas
(Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS
20___ m. _________________d. Nr.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama
administracijos direktoriaus ___________________________________________________________,
(vardas ir pavardė)

ir ______________________________________________________________ (toliau – Vykdytojas),
(įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

atstovaujamas ___________________________________________, sudarė šią sutartį dėl visuomenės
(pareigos, vardas ir pavardė)

aplinkosauginio

švietimo

projekto

„________________________________________________“
(projekto pavadinimas)

(toliau – Projektas) įgyvendinimo ir finansavimo (toliau – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Vykdytojas 20__ metais įgyvendina Projektą pagal Radviliškio rajono savivaldybės vykdomą
Visuomenės
aplinkosauginį
švietimą.
Vykdytojui
skiriama
................
(__________________________________________) eurų.
2. Sutarties pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__
m..................d. įsakymas Nr. .......... „Dėl Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo sąrašo
tvirtinimo“.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TERMINAI
3. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. pradėti darbus Sutarties šalims pasirašius sutartį;
3.2. laiku ir kokybiškai atlikti visus Projekte numatytus darbus iki gruodžio 1 d.; veiklas vykdyti
pagal projekto paraiškoje pateiktą projekto veiklų grafiką (1 priedas, III dalis) ir ne vėliau nei prieš 10
dienų iki renginio (seminaro, konferencijos, akcijos ir pan.) pradžios raštu informuoti Savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už visuomenės aplinkosauginį švietimą, apie
renginį, o atsiradus pakeitimų, susijusių su tuo renginiu, ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas pateikti raštu
informaciją apie pakeitimus.
3.3. lėšas naudoti tik nurodytiems darbams atlikti pagal patvirtintą Projekto sąmatą (forma BFP-1)
ir Projekto paraiškos išlaidų sąmatą (paraiškos V dalies 5.2. punkto lentelė);
3.4. Įgyvendinus projektą, ataskaita už biudžeto lėšų panaudojimą pateikti iki gruodžio 5 dienos
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (forma Nr. 2) ir buhalterinės apskaitos
dokumentus, pagrindžiančius lėšų panaudojimą, arba patvirtintas jų kopijas;
3.5. pateikti Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už
visuomenės aplinkosauginį švietimą, Projekto įgyvendinimo ataskaitą (6 priedas), aplinkosauginio
švietimo projekto veiklų aprašą, iliustruotą nuotraukomis, prieduose pridėti spaudinių, lankstinukų,
kvietimų ir kitokius veiklas liudijančius dokumentus. Pateikiama spausdintu formatu (1 egz.) ir
persiunčiama el. paštu – valentina.griniene@radviliskis.lt iki 20 m. gruodžio 15 d.;
3.6. informuoti visuomenę apie įgyvendinamą Projektą Savivaldybės interneto svetainėje
www.radviliskis.lt ir (ar) kitomis prieinamomis priemonėmis.

3.7. Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už visuomenės
aplinkosauginį švietimą, prašymu pateikti visus dokumentus, susijusius su šios Sutarties įsipareigojimų
vykdymu;
3.8. laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų
naudojant šia Sutartimi skiriamas lėšas (atlikta ne mažiau kaip 3 tiekėjų apklausa ir pridėti tai įrodantys
dokumentai).
4. Savivaldybė įsipareigoja:
4.1. suteikti Vykdytojui turimą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytam projektui
įgyvendinti;
4.2. Vykdytojui pateikus sąskaitą faktūrą, Savivaldybė perveda lėšas per 15 dienų nuo sąskaitos
faktūros gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20___m. gruodžio 1 d.;
4.3. reikalauti, kad Vykdytojas projekte numatytus darbus atliktų griežtai laikydamasis šios
Sutarties sąlygų;
4.4. kontroliuoti darbų eigą, rezultatus, Vykdytojui skirtų lėšų racionalų panaudojimą.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5. Vykdytojui neatlikus darbų šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka arba
nevykdant ar netinkamai vykdant bet kurį Sutarties įsipareigojimą, Savivaldybė turi teisę prieš 10
(dešimt) dienų įspėjusi Vykdytoją vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu
šios Sutarties pažeidimu laikomas bet kurio Sutarties įsipareigojimo neįvykdymas arba netinkamas
vykdymas.
6. Vykdytojas, panaudojęs projektui skirtas lėšas ne pagal patvirtintą projekto sąmatą arba
sutarties galiojimo metu nepanaudojęs šių lėšų, privalo jas grąžinti į Savivaldybės administracijos
nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS
7. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įgyvendinimo.
8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. Abu egzemplioriai
turi vienodą juridinę galią. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.
10. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.
V. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto detali išlaidų sąmata.
2 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimo ataskaita.
VI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
Kodas – 188726247
Tel. – (8 422 69 003); faksas (8 422) 69 115
Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė
A.V.
_________________________

A.V.

