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Vaikų vasaros uţimtumo
programų finansavimo tvarkos
aprašo 7 priedas
(Vaikų vasaros uţimtumo programos įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo sutarties forma)
VAIKŲ VASAROS UŢIMTUMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO
SUTARTIS
20___ m.

d. Nr.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Lėšų davėjas), atstovaujama
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
______________________________,
ir
___________________________________________________________ (toliau – Lėšų gavėjas),
(juridinio asmens pavadinimas, kodas; laisvojo mokytojo duomenys)

atstovaujamas ________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymu,
Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 20_m. ________ d. sprendimu Nr. T-_____ „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20______
metų biudţeto patvirtinimo“, sudarė šią sutartį.
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Lėšų davėjas įsipareigoja Lėšų gavėjui Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu
patvirtintos
programos
______________________________________________________________,
(programos pavadinimas)

į kurią ketinama įtraukti ne daugiau nei _____ Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose
besimokančių 1-12 klasių mokinių, įgyvendinimui skirti ne daugiau nei _______ eurų.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Lėšų davėjas įsipareigoja:
2.1. Vadovaudamasis programos sąmata, lėšas, numatytas sutarties 1 punkte, pervesti
Lėšų gavėjui pagal jo pateiktą paraišką, suderintą su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Ţmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriumi (toliau – Švietimo skyrius), per 10
(dešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius).
2.2. Teikti Lėšų gavėjui metodinę paramą klausimais, susijusiais su programos vykdymu
ir programos apskaitos tvarkymu.
3. Lėšų gavėjas įsipareigoja:
3.1. Organizuoti vaikų vasaros uţimtumo programą, vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio
stovyklų bendraisiais nuostatais;
3.2. Vykdyti vaikų vasaros uţimtumo programos veiklas pagal Lėšų gavėjo pateiktą ir
Administracijos direktoriaus patvirtintą vaikų vasaros uţimtumo programos programą (toliau –
Programa);
3.3. Uţtikrinti, kad vaikų ugdymą organizuotų pedagogai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, pagal Lėšų gavėjo pateiktą uţsiėmimų
tvarkaraštį;
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3.4. Uţtikrinti, kad uţsiėmimų vadovai turėtų Asmens medicininę knygelę (forma
Nr. F048/a, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos prieţiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“);
3.5. Uţtikrinti, kad Programos (-ų) uţsiėmimų vadovo uţsiėmimų tvarkaraštis nesutaptų
su jo darbo grafiku kitoje darbovietėje;
3.6. Uţtikrinti, kad Programos, skirtos Vaikų dienos centrus lankantiems nepasiturinčių
šeimų ir (ar) globojamiems vaikams, trukmė būtų 10 nepertraukiamų kalendorinių dienų
stacionarioje stovykloje;
3.7. Uţtikrinti, kad nepasiturinčių šeimų ir (ar) globojami vaikai į stacionarią stovyklą
būtų nuveţti iš Šiaulių miesto ir minėtai stovyklai pasibaigus, parveţti į Šiaulių miestą;
3.8. Iki pirmos Programos pamainos vykdymo dienos Švietimo skyriui pateikti:
3.8.1. Programos veiklų planą, atitinkantį Paraiškos vaikų vasaros uţimtumo programai
finansuoti (pagal Programos tipą) planą;
3.8.2. Programos dalyvių sąrašą popieriniu ir elektroniniu Excel formatu (Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto Vaikų vasaros uţimtumo programų
finansavimo tvarkos aprašo 8 priedas);
3.8.3. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 1-12 klasių mokinių,
uţsienyje gyvenančių lietuvių ar iš uţsienio grįţusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų,
dalyvaujančių Programoje, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutartis su Programos teikėju;
3.8.4. paraišką lėšoms gauti (forma pridedama).
3.9. Prieš dvi darbo dienas iki Programos įgyvendinimo pradţios, informuoti Švietimo
skyrių dėl Programos laiko ar vietos pasikeitimo;
3.10. Sutartis su Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 1-12 klasių
mokinių, uţsienyje gyvenančių lietuvių ar iš uţsienio grįţusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų,
tėvais (globėjais, rūpintojais) saugoti trejus metus nuo jos pasirašymo dienos;
3.11. Turėti kitų lėšų visos Programos įgyvendinimui iki tol kol bus pervestos sutarties 1
punkte numatytos lėšos;
3.12. Esant poreikiui, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Programos
įvykdymo termino pabaigos, pateikti Švietimo skyriui argumentuotą raštą dėl Savivaldybės
biudţeto lėšų naudojimo Programai įgyvendinti išlaidų sąmatos išlaidų grupių (eilučių) tikslinimo ir
du patikslintos sąmatos egzempliorius. Raštas teikiamas, jei lėšų skirtumas viršija 0,1 tūkst. Eur.
Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami ir Savivaldybės biudţeto lėšos tarp sąmatoje nurodytų
išlaidų grupių (eilučių) neperskirstomos;
3.13. Savivaldybės biudţeto lėšas naudoti tik sutarties 1 punkte nurodytai Programai
vykdyti pagal pridedamus dokumentus, kurie yra neatsiejama šios sutarties dalis:
3.13.1. Programos sąmatą (forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. geguţės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudţeto sudarymo ir vykdymo formų“);
3.13.2. išlaidų sąmatą (forma pridedama).
3.14. Savivaldybės biudţeto lėšas naudoti tik pagal Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintą Vaikų vasaros uţimtumo programų finansavimo tvarką;
3.15. Atsiskaityti Lėšų davėjui uţ veiklą, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, ir uţ lėšų
panaudojimą, pateikiant ataskaitas:
3.15.1. Švietimo skyriui – per 10 darbo dienų, Programai pasibaigus, Veiklos ataskaitą
pagal Vaikų vasaros uţimtumo programų finansavimo tvarkos aprašo 9 priedą;
3.15.2. Apskaitos skyriui, suderinus su Švietimo skyriumi – Išlaidų sąmatos vykdymo
ketvirčio ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.
gruodţio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 su visais pakeitimais ir papildymais) ir Lėšų panaudojimo
ataskaitą (forma pridedama), pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d.
3.16. Lėšų davėjui pagal sutartį gautas, bet nepanaudotas ar netikslingai panaudotas
Savivaldybės biudţeto lėšas, grąţinti per 5 darbo dienas Programai pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gruodţio 30 d. į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko
sąskaitą mokėjimo paskirtyje nurodant, Programos kodą, Sutarties datą ir numerį, grąţinamą sumą;
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3.17. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant
Sutartį naudojamos savivaldybės biudţeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus ir
duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais,
būdu ir forma;
3.18. atsakyti uţ informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą
laiku, gautų savivaldybės biudţeto lėšų teisės aktų reikalavimus atitinkantį buhalterinės apskaitos
tvarkymą ir savivaldybės biudţeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos
neįvertinimo;
3.19. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Programos vykdymo
trūkumus, paţeidţiančius Sutarties sąlygas;
3.20. viešai skelbti miesto visuomenei informaciją apie vykdomą Programą, reklaminėje
medţiagoje naudoti Šiaulių miesto reprezentacinį ţenklą bei viešai skelbti, kad priemonę finansuoja
Šiaulių miesto savivaldybė.
4. Lėšų davėjas turi teisę:
4.1. Kontroliuoti tikslinį lėšų panaudojimą;
4.2. Vykdyti programos įgyvendinimo prieţiūrą;
4.3. Vykdyti patikrinimus iš anksto nepranešęs Lėšų gavėjui.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5. Uţ sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Uţ tikslinį gautų Savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimą Lėšų gavėjas atsako įstatymų
nustatyta tvarka.
7. Lėšų gavėjas, panaudojęs skirtas lėšas nesilaikydamas šios sutarties sąlygų, per vieną
mėnesį po sutarties nutraukimo turi jas grąţinti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą.
IV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
8. Ginčai, kylantys iš sutarties vykdymo, sprendţiami šalių derybomis, o nepavykus
susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
V. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
9. Jei Lėšų gavėjas nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų, Lėšų davėjas turi teisę
vienašališkai nutraukti sutartį raštiškai įspėjęs Lėšų gavėją apie sutarties nutraukimą ne maţiau kaip
prieš 2 dienas.
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki Lėšų gavėjo atsiskaitymo uţ gautas
lėšas pagal sutarties 3.16. punktą dienos.
11. Sutarties sąlygos privalomos sutarties šalims. Sutartis gali būti keičiama arba pildoma
šalių raštišku papildomu susitarimu. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos
sutarties dalys.
12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.
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SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Lėšų davėjas:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai
Tel.: (8 41) 59 62 00, (8 41) 52 60 68
Faks. (8 41) 52 41 15
El.p. svietimas@siauliai.lt
Įmonės kodas 188771865
AB „Swedbank“ Šiaulių skyrius
Banko kodas 73000
Ats. s. LT30 7300 0100 9374 1771

Lėšų gavėjas:
____________________________________
(pareigų pavadinimas)

__________ g. ___, LT-________, Šiauliai
Tel. _________
El. p. __________________________
Kodas _________________________
Bankas_________________________
Banko kodas ____________________
Ats. s. __________________________

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Lėšų davėjas:
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
_____________________
(parašas, vardas, pavardė)

Lėšų gavėjas:

_______________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
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________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO LĖŠŲ NAUDOJIMO
(programa 08.04.01.04., lėšos 151)
VAIKŲ VASAROS UŢIMTUMO PROGRAMAI
______________________________________ĮGYVENDINTI
(programos pavadinimas)

IŠLAIDŲ SĄMATA
20___ m. ___________ d.
Šiauliai

Eil.
Nr.
1.
1.1.

Išlaidų pavadinimas

Suma, Eur

Kitiems einamiesiems tikslams (išlaidų straipsnis 2.8.1.1.1.2)
Darbo uţmokestis (detalizuoti) – kiek darbuotojų, mėnesinis DU, kiek
mėnesių):
Iš viso:

1.2

Socialinio draudimo įmokos:
Iš viso:
Iš viso:

1.3.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (detalizuoti)

Iš viso:
Iš viso Programai:

(vardas, pavardė)

(juridinio asmens vadovo pareigos)
(parašas)
(juridinio asmens finansininko
pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)
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_______________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________________________
(įstaigos registracijos kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas, banko sąskaitos numeris)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
PARAIŠKA LĖŠOMS VAIKŲ VASAROS UŢIMTUMO PROGRAMAI
________________________________________ GAUTI
(programos pavadinimas)

Nr.
(data, registracijos numeris)

Šiauliai

Reikiamų lėšų suma ______Eur
Prašome skirtas lėšas pervesti į nurodytą banko sąskaitą.
Informacija apie prašomas pervesti 20___ m. ________ mėn. lėšas.
Asig.
šalt.

SB
151

Programa

Funkcija

08.04.01.04. 09.08.01.02.

Išlaidų
ekonominis
straipsnis

Ekonominio
straipsnio
pavadinimas

2.8.1.1.1.2.

Kitiems
einamiesiems
tikslams

Programos
dalyvių
skaičius

Progra
mos
dienų
skaičius

Pasirašydamas patvirtinu, kad informacija, pateikta šioje paraiškoje, yra teisinga.
Įstaigos vadovas
(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Vieno
vaiko
vienos
dienos
kaina
(eurais)

Lėšų
suma,
eurais

