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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2017 m.

balandZio 19 d. isakymo Nr. A1-188 ,,Del pavedimo Socialiniq paslaugq prieZiuros departamentui

prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos" 1.1 .4.4.2 ir 1.2.1 papunkdiais, Valstybes biudZeto

leSq naudojimo sutardiq sudarymo ir vykdymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodZio 28 d. isakymu Nr. A1-588 ,,Del Valstybes

biudZeto leSq naudojimo sutardiq sudarymo ir vykdymo taisykliq patvirtinimo", vykdydami

Vyresnio amZiaus Zmonems atstovaujandiq nevyriausybiniq orgarizacijq veiklos remimo 2017

metais projektq atrankos konkurso nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialines apsaugos

ir darbo ministro 2017 m. balandZio 11 d. isakymu Nr. Al-176 ,,Del Vyresnio amZiaus Zmon6ms

atstovaujandiq nevyriausybiniq organizacijq veiklos remimo 2017 metais projektq atrankos

konkurso nuostatq patvirtinimo ir Projektq vertinimo komisijos sudarymoo' (toliau - Nuostatai), ir

atsiZvelgdami ! Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2017 m.

birZelio 26 d. potvarkiNr. A3-1t7 ,,Del vyresnio amZiaus Zmon6ms atstovaujandiq nevyriausybiniq

organizacijq veiklos remimo 2017 metais projektq finansavimo", Socialiniq paslaugq prieZiuros

departamentas prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Departamentas),

atstovaujamas Departamento direktoriaus pavaduotojos Egles Kuisienes, veikiandios pagal

Socialiniq paslaugq prieZi[ros departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2013 m. spalio 7 d. isakymu Nr. V1-114 ,,Del igaliojimq suteikimo pasira5yti sutartis"

suteiktus lgaliojimus, ir Lietuvos pagyvenusiq Zrnoniq asociacija (toliau - Projekto vykdytojas),

atstovaujama prezidentes Grasildos Makaravidienes, veikiandios pagal Lietuvos pagyvenusiq

Zmoniq asociacijos istatus, toliau kartu vadinamos Safimis, o kiekviena atskirai - Salimi, sudare 5i4

Valstybes biudZeto le5q naudojimo sutarti (toliau - Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

t. Sia Sutartimi Departamentas isipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodyt4 valstybes

biudZeto le5q sum? Projekto vykdytojui, igyvendinandiam vyresnio amZiaus Zmonems

atstovaujandiq ner,yriausybiniq organizacijq veiklos remimo projekt4 ,,Pabtkime kartu" (toliau -
), o Projekto vykdytojas isipareigoja Sias le5as naudoti ir uZ jas atsiskaityti Sutartyje
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30. Negrpintq le5q iSieskojimo Lietuvos Respublikos teises aktq nustatl'ta tvarka atveju

Projekto vykdytojas praranda teisg teikti parai5kas ir gauti finansavim4 i5 visq Ministerijos

programq trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui ir (arba) Ministerijai i5

Projekto vykdytojo priteisiamos neteisetai panaudotos valstybes biudZeto leSos, isiteisejimo dienos.

31. Sprendimas del Projekto finansavimo gali blti pakeistas ar pripaZintas netekusius

galios atsiZvelgiant i Departamento Ministerijai pateikt4 meting igyvendinimo i5 le5q panaudojimo

tinkamumo ataskait4 arba pasikeitus teises aktams, kuriais remiantis skiriami valstybes biudZeto

asi gnavimai Konkursui.

32. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasiraSyi abiejq Sdiq,

patvirtinti Sutarties Saliq kompetentingq asmenq para5ais ir antspaudais fieigu Projekto vykdytojas

antspaud4 privalo tureti) ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

33. Visi klausimai, neaptarti Sutartyje, sprendZiami vadovaujantis galiojandiais Lietuvos

Respublikos lstatymais ir kitais teises aktais.

34. Sutarties 1 priedas ,,2017 metq i5laidq s4mata", kuri sudaro 1 (vienas) lapas, Sutarties 2

priedas ,,2017 metq i5laidq darbo uZmokesdiui apskaidiavimas", kuri sudaro I (vienas) lapas,

Sutarties 3 priedas ,,BiudZeto iSlaidq s4matos vykdymo ir patirtq s4naudq 20_ m. m6n. d.

ketvirtine ataskaita", kuri sudaro I (vienas) lapas, yra neatskiriama Sutarties dalis.

35. Sutartis sudaryta lietuviq kalba, dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding

galiq,po vienq kiekvienai Safiai.

X. SUTARTIES SALIV REKVIZTAI IR PARASAI

Departamentas
fstaigos pavadinimas: Socialiniq
prieZi[ros departamentas prie
apsaugos ir darbo ministerijos

fstaigos adresas: A.Vivulskio g. 16,

Vilnius

|staigos kodas: 1917 17258
A. s. LT92 7300 0100 0246 5983
Bankas:,,Swedbank", AB
Banko kodas: 73000
Tel.: 8706 64290

Projekto vykdytojas
fstaigos pavadinimas: Lietuvos pagyvenusiq
Zmoniq asociacija

{staigos adresas: J. Basanavidiaus g. 294, LT-
03109 Vilnius
fstaigos adresas susira5inejimui: KaStonq g. 4, LT-
01 107

fstaigos kodas: l9l 594631
A. s. LT37 7044 0600 0127 7116
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel.: 861862002

paslaugq
Socialines

LT-03115
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