Elektroninio dokumento nuorašas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS
PROGRAMOS PARAIŠKOS, SUTARTIES FORMŲ PATVIRTINIMO
2020 m. kovo d. Nr. DĮVŠilalė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programa, patvirtinta Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono
nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo“,
atsižvelgdamas į Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos komisijos
2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolą Nr. T19-11 (11.1 E):
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos formą;
1.2. Lėšų teikimo sutarties formą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. DĮV-713 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių
organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo“.
3. Į p a r e i g o j u paskelbti šį įsakymą Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.silale.lt.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Administracijos direktorius

Valdemaras Jasevičius

Forma patvirtinta
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo d.
įsakymu Nr. DĮVŠILALĖS RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS PROGRAMOS
PARAIŠKA
I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA
1.Projekto pavadinimas:

2. Paraišką teikiančios organizacijos
pavadinimas:

3.Informacija apie projektą teikiančią ir vykdančią organizaciją:
Kodas
Adresas
Miestas, rajonas ir pašto indeksas
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninis paštas
Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

Pažymė kite (X)

4. Projektų temų grupė
1.
2.

Vaikų ir jaunimo saviraiškos projektai.
Bendruomenės kultūrinės, meninės,
išliekamosios vertės sukūrimo projektai.

3.
4.

Kultūrinių mainų ir sporto projektai.
Socialinių paslaugų plėtojimo ir jų tęstinumo, žmonių su negalia užimtumo
organizavimo projektai.
Kita (įrašykite)

5.

5. Informacija apie projekto vadovą
Vardas, pavardė
Pareigos organizacijoje
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)
Faksas (su tarpmiestiniu kodu)

pilietinės

savimonės

ugdymo

ir

2
Elektroninis paštas
II. PROJEKTO PASKIRTIS
6. Projekto pristatymas
Glaustai aprašykite tikslą ar problemų, kurias sieks spręsti projektas, aktualumą (kokios tai
problemos, kiek ir kaip jos aktualios ir kt., Jūsų organizacijos vaidmuo ir pan.)

7. Projekto dalyviai

8. Projekto partneriai (aprašykite kiekvieną numatomą projekto partnerį)
Nurodykite projekto vykdymo partnerius (valstybės ar savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos, kt.)
Glaustai apibrėžkite projekto partnerio vaidmenį projekte

9. Projekto rezultatai

III. PROJEKTO TURINYS
Vykdomos priemonės, renginiai

Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

Vieta
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IV. NUMATOMOS IŠLAIDOS
11. Projekto išlaidos
Eil.
Išlaidų pavadinimas
Nr.

20
m.
lėšos, prašomos iš
Šilalės rajono
savivaldybės

(Eurai)
kiti finansavimo
iš viso
šaltiniai (nurodyti
organizacijos
pavadinimą, lėšas)

1.
2.
3.
4.
Iš viso:
V. Papildoma informacija
Pažymėkite (X)

13. Prie paraiškos pridedama:
1. Registracijos pažymėjimo kopija.
2. Įstatų ar nuostatų kopija.
3. Respublikinės nevyriausybinės organizacijos rekomendacija.
4. Kita (įrašykite)...
20

m. .................................................

d.

Paraišką teikiančios organizacijos vadovas _______________
(Parašas)
A.V.

___________________________
Vardas ir pavardė

Forma patvirtinta
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo
d.
įsakymu Nr. DĮV-

LĖŠŲ TEIKIMO SUTARTIS
20__ m. _________________ d. Nr. _____
Šilalė
Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija (toliau sutartyje –
Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus,
veikiančio
pagal
Šilalės
rajono
savivaldybės
tarybos
įgaliojimus
ir
_______________________________________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama pirminino/ ės,
(organizacijos pavadinimas)

___________________________ veikiančio (-ios) pagal Organizacijos nuostatus, sudarė šią sutartį.
(atstovo vardas, pavardė)
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų plėtros programos priemonės (14.01.02.03) projekto (toliau –
Programa)
..............................................................................................
Savivaldybėje
įgyvendinimas.
(projekto pavadinimas)
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Užsakovas įsipareigoja:
1.1. Pervesti į Vykdytojo sąskaitą Programai vykdyti ______ eurų, pagal Programos
sąmatą (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.
(suma)
1.2. konsultuoti Vykdytoją iškilusiais klausimais ir suteikti reikalingą informaciją.
2. Užsakovas turi teisę:
2.1. iki sutarties pasirašymo pareikalauti, kad Vykdytojas pateiktų reikalingus duomenis
apie Programas ir Programų vykdytojus;
2.2. kontroliuoti Programos vykdymą ir lėšų panaudojimą;
2.3. paaiškėjus, kad Vykdytojas arba Programos vykdytojai panaudoja Programai skirtas
lėšas ne pagal paskirtį ir/arba laiku nepateikia Užsakovui reikiamų dokumentų, sustabdyti tolesnį
Programų finansavimą ir/arba nutraukus šią sutartį pareikalauti nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.
Vykdytojui negrąžinus lėšų, Užsakovas turi teisę skirtą lėšų sumą išieškoti ne ginčo tvarka.
3. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. gautas lėšas panaudoti tik Programai vykdyti pagal sąmatą, pridėtą prie šios sutarties.
3.2. įvykdžius Programą atsiskaityti Užsakovui už Programos vykdymą ir jai skirtų lėšų
panaudojimą – Programos įvykdymo ataskaita (2 priedas) bei teisinę galią turinčių dokumentų apie
lėšų panaudojimą (sutarčių, mokėjimo pavedimų ar banko sąskaitos išrašas, PVM sąskaitų – faktūrų
ir kt.) patvirtintos kopijos pateikiamos Užsakovui (Savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos skyriui) ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
III. SUTARTIES TERMINAS
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4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško atsiskaitymo už
Programos vykdymą ir jai skirtų lėšų panaudojimą.
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 įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip
prieš 30 dienų.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
9. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesusitarus – įstatymų
nustatyta tvarka.
10. Vykdytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už tikslingą gautų biudžeto lėšų
panaudojimą. Nepanaudotos lėšos ir ne pagal paskirtį panaudotos lėšos grąžinamos į Užsakovo
sąskaitą baigus Programas vykdyti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
V. KITOS SĄLYGOS
11. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims.
12. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, kai jie įforminami raštu ir pasirašomi abiejų
šalių įgaliotų atstovų.
13. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną
kiekvienai šaliai.
VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Užsakovas
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188773720
J. Basanavičiaus g. 2,
75138 Šilalė
A. s. Nr. LT 524010044500040033
Bankas AB Luminor
Banko kodas 40100
Tel. (8-449) 76114, faksas (8-449) 76118
el. paštas: administratorius@silale.lt

Vykdytojas

Direktorius Valdemaras Jasevičius

Pirmininkas/ - ė

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

___________
(parašas)

___________
A.V.

(parašas)

A.V.

20__
m.
d.
Lėšų teikimo sutarties Nr.
1 priedas

(Dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

20__ M. PROGRAMOS SĄMATA

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
Ministerija Departament Biudžetinė įstaiga
as
(Kodas)

Programa:

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa

Priemonė:

Šilalės rajono nevyriauybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas

Finansavimo šaltinis

14

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

5

14.01.02.03.

1
(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:
08

04

01

01

(Kodas)

(Eurais)

Kodas

2
2
2
2
2
9

8
8
8
8
9

Sąmatos straipsnių pavadinimas

Iš viso:

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

IŠLAIDOS
Kitos išlaidos
1
Kitos išlaidos
1 1
Einamiesiems tikslams
1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams
9 9 9 99 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3)

Pirmininkas/-ė
(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

1 iš 1

20__ m. ______________ d.
Lėšų teikimo sutarties Nr.
2 priedas

(programą vykdančios institucijos pavadinimas)

(programos tikslus pavadinimas)
PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui
(data, Nr.)
Programa
Priemonė
Finansavimo šaltinis
Lėšų paskirtis
(renginys, priemonė)*

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa
Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programos įgyvendinimas
Šilalės rajono savivaldybės biudžetas

kodas

14

kodas

14.01.02.03

kodas

151

Rezultatų aprašymas

Duomenys apie lėšų panaudojimą
Išlaidų pavadinimas*

skirta*

Suma (Eur)
panaudota

likutis

2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams
Iš viso
PRIDEDAMA. _____________ lapai.
(pateisinamųjų dokumentų kopijos)

Įstaigos vadovas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

*Pildoma, kaip nurodyta sąmatoje, pridėtoje prie dokumento (įsakymo, lėšų naudojimo sutarties), pagal
kurį skirta lėšų.
______________
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