
    PATVIRTINTA 

   Druskininkų sporto centro direktoriaus 

   2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V1-51 

 
 

  SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUTARTIS 

 

20____ m. ________________ mėn. _____ d. Nr. ___________ 

Druskininkai 

 

I. SUTARTIES ŠALYS 

 

1. Druskininkų sporto centras (toliau – Centras), atstovaujamas 

____________________________, veikiančio pagal Centro nuostatus ir ____________________ 

(toliau - Klubas) atstovaujamas ______________________________, veikiančio pagal  

____________________ kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr.  V35-1017 „Dėl sporto projektų 

konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo bei paraiškos sporto projektui finansuoti 

formos tvirtinimo“ patvirtintu Sporto projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos 

aprašu, sudarėme šią sutartį. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2. Centras įsipareigoja finansuoti Druskininkų savivaldybės administracijos 

direktoriaus 20____ m. _______________ d. įsakyme Nr. __________ „Dėl 

__________________________“ nurodyta suma Klubo projektą 

„______________________________“, įgyvendinant Druskininkų savivaldybės strateginio 

veiklos plano 02 priemonę „Druskininkų sporto projektų finansavimas“, o klubas įsipareigoja 

įgyvendinti šiame įsakyme nurodytą projektą __________________________________________. 

 

III. SUTARTIES SUMA 

 

3. Sutarties suma – _______ eurų (__________________________ eurų ______ ct.). 

4. Išlaidos Klubo projektui ______________________________________ finansuoti 

išvardintos sutarties priede: detalioje projekto _________________________________ išlaidų 

sąmatoje (priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5. Centras įsipareigoja: 

5.1. finansuoti Klubo projektą,  

5.2. projekto įgyvendinimui skirtas lėšas pervesti į projekto vykdytojo sąskaitą tokia 

tvarka: 

5.2.1.50% skirtų lėšų perveda abiem šalims pasirašius finansavimo sutartį; 

5.2.2. likusią dalį lėšų apmokėti, pasibaigus Projektui ir pateikus ataskaitas apie lėšų 

panaudojimą bei įvykusio projekto perdavimo – priėmimo aktą (priedas Nr. 4). 

6. Remiamo Projekto administracinės išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, 

patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto (ne komandiruočių metu) 

išlaidos negali būti didesnės nei 20% visos projekto sąmatos sumos.  

7. Jei Klubas nesilaiko finansavimo sutartyje numatytų sąlygų ir lėšas panaudoja ne 

pagal sąmatą, laiku nepristato išlaidas pateisinančių dokumentų, Centras nefinansuoja likusios 

skirtų lėšų dalies. 

8. Klubas įsipareigoja: 

8.1. projektą įgyvendinti nuo _________________ iki ______________________; 
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8.2. vykdyti projekte nustatytus tikslus ir uždavinius; 

8.3. lėšas naudoti griežtai pagal detalią projekto išlaidų sąmatą (sutarties priedas Nr. 

1); 

9. Savivaldybes biudžeto  lėšos skirtos projektui finansuoti, negali būti naudojamos: 

9.1. ilgalaikiam turtui įsigyti; 

9.2. patalpoms rekonstruoti ir statyti; 

9.3. labdarai. 

 

V. VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

10. Klubas, įgyvendinęs projektą (bet ne vėliau kaip iki 20_ m. _______mėn. ___ d.) 

privalo pateikti Centrui: 

10.1. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (priedas Nr. 2) kartu su 

dokumentų (sąskaitų faktūrų, avansinių apyskaitų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) tinkamai 

patvirtintomis kopijomis; 

10.2. projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitą (priedas Nr. 3) kartu su varžybų 

nuostatų, protokolų, sportinių stovyklų pateisinančių dokumentų tinkamai patvirtintomis 

kopijomis. 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

11. Nustačius šios sutarties pažeidimus, Klubui tolesnis projekto finansavimas 

sustabdomas, kol nebus pašalinti pažeidimai. 

12. Centras nutraukia sutartį, jeigu Klubas iki Centro nurodyto termino nepašalina 

sutartyje numatytų pažeidimų. Nutraukus sutartį, Klubas privalo per 20 darbo dienų nuo sutarties 

nutraukimo dienos į Centro banko sąskaitą LT________________________grąžinti lėšas, skirtas 

neįvykusioms (neįvyksiančioms) projekto priemonėms. 

13. Ginčai, kilę tarp šalių dėl sutarties sąlygų ar kitų su šia sutartimi susijusių teisinių 

santykių arba ryšių su jais, sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus, sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VII.  KITOS SĄLYGOS 

 

14. Sutartis privaloma sutarties šalims ir jų teisių perėmėjams, nepriklausomai nuo su-

tarties šalių pertvarkymo ar jų vadovybės pasikeitimo. 

15. Sprendimas finansuoti projektus gali būti panaikintas. Pervestos lėšos teises aktu 

nustatyta tvarka gali būti išieškotos, jei vykdytojai nevykdo  sąlygų nustatytų finansavimo 

sutartyje.  

16. Atsižvelgiant į savivaldybes biudžeto pajamų plano vykdymą, iki sutarties 

pasirašymo su programos vykdytoju, savivaldybė gali sumažinti projektams skirtų lėšų dydį.  

17. Projektų vykdytojai privalo viešinti vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto 

svetainėje visuomenei informaciją apie projekto vykdymą ir įgyvendinimą. 

18. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai 

šaliai po vieną.  

 

VIII . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba bei Centralizuotas vidaus audito skyrius 

turi teisę  tikrinti ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos. 

  

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI 
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         20_ m. _______mėn. ____ d. 

         Finansavimo sutarties Nr. ____ 

         priedas Nr. 1 

 

DETALI PROJEKTO ______________________________________________  

IŠLAIDŲ SĄMATA 

 
Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Mato 

vnt. 

Vnt. kaina 

Eur 

Kiekis Reikalinga 

suma, 

Eur 

Iš savivaldybės 

prašoma suma, Eur 

1. Darbo užmokesčio su mokesčiais išlaidos (apmokėjimas pagal autorines, atlikėjų ir darbo sutartis): 

1.1.       

1.2.       

1.3.       

1.4.       

2. Turto (pvz. patalpų, transporto, įrangos ir kt.) nuomos išlaidos: 

2.1       

2.1.       

2.2.       

2.3.       

2.4.       

3. Priemonių ir prekių projekto vykdymui (pvz. kanceliarinių, ūkinių, kuro ir kt.) išlaidos: 

3.1.       

3.2.       

3.3.       

3.4.       

4. Paslaugų išlaidos (pvz. kelionės, nakvynės, maitinimo, ryšių, reklamos gamybos, leidybos ir kt.) 

4.1.       

4.2.       

4.3.       

4.4.       

5. Kitos išlaidos: 

5.1.      
 

5.2.      
 

5.3.      
 

5.4.      
 

 Iš viso:     
 

IŠ VISO:  
 

 

 

________________________________  _____________________________ 
      (pareigos, vardas, pavardė)      (parašas) 
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 20_ m. _______mėn. ____ d.  

 Finansavimo sutarties Nr. ____ 

         priedas Nr. 3 

 

Druskininkų sporto centrui 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA 

 

20_____ m. _________________mėn. _____ d. 

 

1. Įstaigos (organizacijos)  pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas 

 

 

2. Projekto pavadinimas 

 

 

3. Projekto vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas 

 

 

4. Projekto įgyvendinimo vieta ir data 

 

 

5. Įgyvendinto projekto  rezultatai 

 

 

6. Bendra projekto sąmata 

Projektui skirtos lėšos, Eur 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

Eur 
Kitų šaltinių lėšų suma, 

Eur 

 

 

 

Bendras projekto vykdytojų 

skaičius 

 

 

Bendras projekto dalyvių skaičius 

(jei tas pats asmuo dalyvavo keliuose sporto 

renginiuose, skaičiuokite jį kaip vieną dalyvį)  

 

 

 

 

 

7. Projekto veiklos aprašymas 

Veiklos aprašymas Vykdymo laikas Atsakingas vykdytojas 

   

   

8. Projekto veiklos rezultatų aprašymas 

Rezultatas, kurio 

laukėte 

Rezultatas, kurį pasiekėte 

(aprašykite) 

Įvertinkite procentais 

pasiektą rezultatą, kai 

lauktas rezultatas lygus 

100 proc. 

   

Įvardykite sėkmės (nesėkmės) priežastis:  
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Įvertinkite, kokią naudą ir kokiai tikslinei grupei ją suteikė projektas:  

 

9. Projekto tęstinumo galimybės 

Ar planuojama  tęsti projektą  pasibaigus  

Druskininkų savivaldybės finansavimui? 
         

          

Taip ________           Ne _________  

 

Ką nuveikėte norėdami užtikrinti projekto tęstinumą 

(įskaitant ir finansavimą)? 

 

Projekto viešinimas (dienraštyje, savaitraštyje, 

tinklapyje, Nr., data, pridėti straipsnio kopijas prie 

dokumentų) 

 

 

10. Išlaidų lentelė 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas (trumpas išlaidų paskirties pavadinimas) Panaudota lėšų, 

Eur 

   

   

   

 

Projekto vadovas __________________  ___________________ 
    (parašas)   (vardas, pavardė) 
        

Vyriausiasis buhalteris  

(finansininkas)   ___________________  ___________________ 
     (parašas)   (vardas, pavardė) 

  

        

Organizacijos vadovas _____________________  ___________________ 
    (parašas)    (vardas, pavardė) 

  

 

A. V. 

  
  

 

Ataskaitą užpildė:    __________________________________________________________ 
                                                            (vardas, pavardė, tel., el. paštas) 

 

 

 

Papildomi dokumentai: 

1. Pirktų reklaminių paslaugų pavyzdžiai (straipsniai, bukletai, skrajutės, tentų 

reklamos nuotraukos ir kt.). 

2. Organizuoto sportinio renginio Savivaldybėje, varžybų išvykose,  nuostatai, 

protokolai. 

3. Kiti dokumentai___________________________________________________ 
                                                (įrašyti)   
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         20_ m. _______mėn. ____ d. 

         Finansavimo sutarties Nr.  

         priedas Nr. 4 

 

 

 

ĮVYKUSIO PROJEKTO 

 

  “__________________________________________________________”  
(projekto pavadinimas) 

 

PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS  

 

20______ m. _______________________mėn. ________d. 
Druskininkai 

 

Patvirtiname, kad projektui vykdyti skirtos lėšos _____ Eur (__________________) 
                                                                                                                                  (suma skaičiais ir žodžiais) 

panaudotos pagal paskirtį, išlaidų sąmatoje prie 20___ m. __________mėn. __ d. sutarties Nr. ___ 

nurodytoms išlaidoms padengti.  

Nepanaudotos lėšos __________________________________________________ Eur grąžintos į  
           (suma skaičiais ir žodžiais) 

sutartyje nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą _______________________________. 
                                                                                                     (grąžinimo dokumento data ir Nr.) 

Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus, nurodytus faktines projekto 

išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše. Visos savivaldybės skirtos lėšos panaudotos projekto 

tikslui pasiekti. 

Priedai: 

1. Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų reigistras (sportinių projektų 

finansavimo sutartis Nr. 2); 

2. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (sportinių projektų finansavimo sutarties 

priedas Nr. 3). 

 

 

 

         

Projekto vadovas  __________________  ___________________ 
     (parašas)     (vardas, pavardė) 

        

A.V. 

 

        

Druskininkų sporto centro 

direktorius       _____________________  ___________________ 
      (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

 

 

A.V. 

 

Druskininkų sporto centro  

vyr. finansininkas    ___________________  ___________________ 
     (parašas)     (vardas, pavardė) 

 


