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VALSTYBES BTUDZETO LESU NAUDOJTMO SUTARTTS

2019 m. kovo l5 d. Nr. yAZ-4
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. geguZes 23 d,. nutarimu
Nr. 488 ,,Del Centralizuoto vie5ojo sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos orgarizavimo tvarkos

apra5o patvirtinimo", Lietuvos Respublikos socialines apsadgos ir darbo ministro 2019 m.

vasario 27 d. isakymo Nr. A1-119 ,,Del pavedimo Socialiniq paslaugq prieZiiiros departamentui prie

Socialines apsaugos ir darbo ministerijos" 1.1.3.5 ir 1.2.1 papunkdiais, Valstybes biudZeto leiq
naudojimo sutardiq sudaryrno ir vykdymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodZio 28 d. isakymu Nr. Al-5gg ,,Del Valstybes

biudZeto le5q naudojimo sutardiq sudarymo ir vykdymo taisykliq patvirtinimoo', 2018 m. liepos 9 d.

Socialiniq paslaugq prieZiuros departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos ir
Nacionalinio bendrqjq funkcijq centro Buhalterines apskaitos organizavimo sutartimi
Nr. CFAS-138, vykdydami Vyresnio amZiaus Zmonems atstovaujandiq nevyriausybiniq

organizacijq veiklos remimo 2019 metais projektq atrankos konkurso nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodZio 1l d. isakymu
Nr. 41-707 ,,Del Vyresnio amZiaus Zmonems atstovaujandiq nevyriausybiniq organizacijq veiklos
rdmimo 2019 metais projektq atrankos konkurso nuostatq patvirtinimo ir komisijos sudarymo..
(toliau - Nuostatai), ir atsiZvelgdami i Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministerijos kanclerio 2019 m. kovo 7 d. potvarki Nr. 43-38 ,,Del vyresnio amZiaus Zmondms

atstovaujandiq nevyriausybiniq organizacijq veiklos remimo 2019 metais projektq finansavimo..,

Socialiniq paslaugq prieZiDros departamentas prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau

- Departamentas), atstovaujamas Departamento direktoriaus pavaduotojos, atliekandios direktoriaus
funkcijas, Egles Kuisienes, veikiandios pagal Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro 2018 m. birZelio 13 d. isakym4 Nr. Al-273 ,,Del Socialiniq paslaugq prieZiuros

departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos reikalq perdavimo.., ir Lietuvos
pagyvenusiq Zmoniq asociacija (toliau - Projekto vykdytojas), atstovauj ama prezidentes Grasildos

Stoliarovos Makaravidienes, veikiandios pagal Lietuvos pagyvenusiq Zmoniq asociacijos istatus,
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudare Si4 Valstybes biudZeto lesq

naudojimo sutarti (toliau - Sutartis).

L SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Departamentas isipareigoja pateikti Nacionaliniam bendrqiq funkcijq
liau - Centras) paraiSkas del Sutarties 2 punkte nurodyos valstybes biudZeto ldsq sumos
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kalba, dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding41. Sutartis sudaryta lietuviq

galiq,po vien4 kiekvienai Saliai.

Departamentas
[staigos pavadinimas: Socialiniq
prieZi[ros departamentas prie
apsaugos ir darbo ministerijos
[staigos adresas: A.Vivulskio g. 16,
Vilnius

fstaigos kodas: l9I7 17258
A. s. LT92 7300 0100 0246 5983
Bankas:,,Swedbankoo, AB
Banko kodas: 73000
Tel.: 8706 6829A
Faks.: 8706 64266
El. p. sppd@sppd.lt

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

paslaugq
Socialines

LT-031ls

Projekto vykdytojas
fstaigos pirvadinimas: Lietuvos pagyvenusiq
Zmoniq asociacija

{staigos adresas: J. Basanavidiaus g. 2gA,
LT-03109 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

fstaigos adresas susira5inejimui: Ka5tonq g. 48-
102, LT-01107 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

fstaigos kodas: 191594631
A. s. LT37 7044 0600 0127 7116
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel.: 8618 62002
Faks.: -
El. p. lpzas ociacrla@gmail.com
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