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Nr.

05.4.1 -AP VA-V-017-01 -0007

(data)

Vadovaudamiesi Projektij admimstravimo ir finansavimo taisykl% patvirtinnj Lietuvos Respublikos
finansij ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316 ,,Del Projekti| administravimo ir finansavimo
taisykliu patvirtinimo", toliau - Taisykles, 162 punktu,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 29 d. jsakymu Nr. Dl-817 ,,Del
finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 meti$ Europos Sajungos fondi^ investicijij
veiksmxj programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos i§teklii| darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos" 05.4.1-APVA-V-017 fgyvendinimo priemon^ ,,Visuomenes informavimas apie aplinka ir
aplinkosaugini^ - rekreaciniij objektij tvarkymas" sioje projekto sutartyje nurodytam projektui jgyvendinti
yra skirtos Europos Sajungos (toliau - ES) strukturiniij fondij ir Lietuvos Respublikos valstybes biud^eto
lesos (toliau - Projektui skirtosfinansavimole§os),
suprasdami tai, kad projekto finansavimo taisykles inter alia apibrezia ne tik si projekto sutartis, bet
ir 2014-2020 metij Europos Sajungos fondu_ investiciju veiksmif programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga,
gamtos istekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-APVA-V-017 priemones
HVisuomenes informavimas apie aplink^ ir aplinkosauginiij - rekreacinii| objektij tvarkymas" projekttj
finansavimo salygi} aprasas Nr. 1, patvirtintas 2015 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
jsakymu Nr. Dl-761 (toliau - ApraSas), irjamenurodyti nacionaliniai ir ES teises aktai,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektq valdymo agentura (toliau (gyvendiinan£ioji institucija), atstovaujama direktoriaus Ignoto Salavejaus, veikiancio pagal
Igyvendinanciosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
rugpjucio l i d . jsakymu Nr. Dl-632 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty
valdymo agenturos nuostanj patvirtinimo", papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. Dl-728 ,JDel Aplinkos ministro 2011 m. rugpjudio 11 d. jsakymo Nr. Dl-632 ,,Del
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekrq valdymo agenturos nuostatij patvirtinimo"
papildymo", ir Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejus (toKau - Projekto vykdytojas), atstovaujamas
direktoriaus Evaldo Razgaus, veikiandio pagal nuostatus patvirtintus 2005 m. spalio 23 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymq Nr. D1-487 ,,Del Respublikinio Vaclovo Into akmem} muziejaus
nuostatu patvirtinimo", papildytus 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr.
D1-629 ,,Del Respublikinio Vaclovo Into akmeni| muziejaus nuostatij patvirtinimo", toliau - Salys,
sudaro §i^ projekto ,,Respublikinio Vaclovo Into akmenu muziejaus infrastrukturos, skirtos visuornenes
informavimui ir gvietimui, sukurinaas ir atnaujinimas", projekto kodas Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0007,
(toliau - Projektas), sutartj (toJiau ~ Sutartis).

1.

Sutarties dalykas

1.1.
Sutartyje yra nustatoma Projekto, kurio aprasymas ir biudzetas yra pateikti atitinkamai
Sutarties 1 ir 2 prieduose, ir kuriam jgyvendinti yra skirtos finansavimo legos, fmansavimo tvarka bei sajygos.
2.

Sutarties saliij teiscs ir jsipareigojimai

2.1.
Projekto vykdytojas jsipareigoja, jgyvendindamas Projekta,, pasiekti Sutarties 1 priede
nurodyt^ Projekto tiksla., uzdavinius ir rezultatus.
2.2.
Projektas rmansuojamas vadovaujantis Taisyklese ir velesniuose ju_ pakeitimuose nustatyta
tvarka bei Sutarties sajygose nustatyta tvarka.
2.3.
Taisyklii} II, IV, VI ir VII skyrhj nuostatos yra laikomos Sutarties bendrosiomis sajygomis:
2.3.1. informacijos teikimo ir informaciniu technology!} sistemi^ naudojimo bendraja, tvarka^ nustato
Taisyklii} II skyrius;
2.3.2. Projekto jgyvendinimo bendraj^ tvarka, nustato Taisyklhj. IV skyrius;
2.3.3. bendruosius reikalavimus Projekto iSlaidorns nustato Taisyklii£ VI skyrius;
2.3.4. kitus Projekto reikalavimus nustato Taisykliu. VII skyrius.
2.4.
Sutarties nuostatos yra laikomos Sutarties specialiosiomis sajygomis.
2.5.
Salys susitaria, kad vadovaujantis Duomemj teikimo per Is Europos Sajungos strukturiniu
fondi* lesq bendrai finansuojamij projektij duomemj mainu, svetaine. tvarkos apragu (Taisyklii( 1 priedas)
(toliau - Duomenij teikimo tvarkos aprasas), per Ig Europos Sajungos strukturiniij fondij le§i| bendrai
fmansuojami^ projekti} duomenij maimj svetain? (toliau - DMS), jeigu jdiegtos tokios runkcines galimybes,
yra vykdomi Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas, siundiami saliij vienos kitai praneSimai (jskaitant
sprendimus del nustatyty pa^eidimij, le§i| gra^inimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupyti| lestf
panaudojimo, mokejimo praSymo patvirtinimo, projekto iSlaidi} pripazinimo netinkamomis finansuoti,
ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viegujij pirkimij tinkamumo, patikros vietoje
organizavimo ir rekomendaciju, pradetos Sutarties nutraukimo procedures, bet neapsiribojant Siais
sprendimais) ir Projekto vykdytojo teikiami dokumentai.
2.6.
Projekto vykdytojas (jo atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis, jsipareigoja juos
pasirasyti elektroniniu parasu, jeigu tai numatyta Duomeni^ teikimo tvarkos apraSe. Per DMS pateikti
dokumentai ir duomenys, pasiraSyti elektroniniu para§u, laikomi tinkamai pasiragytais.
2.7.
Ne viena is Saliij neatsako u£ visiSkq ar dalinj jsipareigojimij pagal Sutartj nejvykdym% jeigu
ji jrodo, kad jsipareigojimi| nejvykde del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiij, atsiradusiij po
Sutarties jsigaliojimo dienos.
2.8.
Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybi^ sa^voka apibre^iama ir Sutarties Saliij teises,
pareigos ir atsakomybe esant gioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civiiinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems
taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Del
Atieidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliij patvirtinimo".
3.

Projektui skirtos finansavimo lesos

3.1.
Projekto biud^ete nustatyta didziausia galima Projekto tinkami| finansuoti iSlaidi} (toliau tinkamos finansuoti iSlaidos) suma - 868.860,00 Eur (astuoni simtai sesiasdesimt astuoni tukstanftai
astuoni simtai sesiasdesimt eurt}).
3.2.
Projekto vykdytojui Projektui jgyvendinti skiriama iki 868.860,00 Eur (astuoni simtai
se$iasde$imt astuoni tukstanciai aStuoni simtai sesiasdesimt euruj Projektui skirtij finansavimo lesij Sutarties
3.1 papunktyje nurodytoms Projekto tinkarnoms finansuoti islaidoms apmoketi.
3.3.
Jei Sutarties 3.1-3.2 papunkciuose nurodytos sumos skaiCiais neatitinka sumij zodiiais,
teisinga laikoma suma zod&ais.
3.4.
Tinkamomis finansuoti islaidomis laikomos Taisyklese, Apra§e, Rekomendacijose del

projektu. islaidij atitikties Europos Sajungos strukturiniij fondu, reikalavimams, patvirtintose
ZmogiSkujij isteklnj pletros veiksmij programos, Ekonomikos augimo veiksnuj programos, Sanglaudos
skatinimo veiksmij programos ir 2014—2020 men; Europos Sajungos fondu, investicijij veiksmij
programos valdymo komitetij 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34, kurios skelbiamos svetaineje
www.esinvesticiios.It ir Sutartyje kaip tinkamos finansuoti nurodytos iSlaidos.
3.5.
Projekto vykdytojas uztikrina, kad jo teikiarrmose mokejimo pra§ymuose deklaruojamos
tinkamos projekto islaidos apmokamos tik viena karta.
3.6.
Projekto islaidos negali buti finansuotos (apmoketos) i§ kitu_ Lietuvos Respublikos valstybes
biudzeto ir (arba) savivaldybiij bwdzetij, kitij piniginh} iStekliu., kuriais disponuoja valstybe ir (arba)
savivaldybes, ES strukturinii} fondq, kitij ES finansines paramos priemoniij ar kitos tarptautines paramos lesi}
ir kurioms apmoketi skyrus ES strukturini^ fond*| leSi^ jos butij pripaiintos tinkamomis finansuoti ir (arba)
apmoketos daugiau nei vienq kart^.
4*

Projekto veikh; {gyvendinimo pradzia ir pabaiga

4.1.
Visos Projekto veiklos turi buti jvykdytos per laikotarpj nuo Projekto veiklu, fgyvendinimo
pradzios iki Projekto veiklu^ jgyvendinimo pabaigos, kuriij datos nurodytos Sutarties 1 priedo 5.1. ir 5.2
papunkdiuose.
4.2.
Visos su Projekto [gyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti islaidos turi buti patirtos ir
apmoketos nuo Projekto veikiij jgyvendinimo pradiios iki galutinio mokejimo pra§ymo pateikimo, kuriij
datos nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose flei teikiant galutinj mokejimo prasym^ iglaidas prasoma apmoketi
saskaitq apmokejimo budu, §ios islaidos gali buti apmoketos ir pasibaigus siam laikotarpiui).
4.3.
Tarn tikrais atvejais del objektyvii} priezasci^, kuriij Projekto vykdytojas negalejo numatyti
paraiskos pateikimo ir vertinimo metu, Projekto jgyvendinimo trukme gali buti pratesta Taisyklii| nustatyta
tvarka.
4.4.
Reikalavimai Projekto uibaigimui nustatyti Taisyklixj IV skyriaus 27 skirsnyje.
5.

Mokejimai

5.1.
Mokejimij projekto vykdytojui tvarka^ avanso mokejimo salygas, mokejimo prasymi| ir
iglaidij patvirtinimo dokumenti| teikimo tvark^, mokejimo pra§ymi| tikrinimo ir tvirtinimo tvark^, Projekto
islaidij apmokejimo tvark^ ir palukanij apskait^ nustato Taisykliij IV skyriaus 21 skirsnis ir Sutarties salygos.
Mokejimo pragymij ir iglaidij patvirtinimo dokumentq teikimo tvarka taip pat nustato ir |gy\'endinandiosios
institucijos parvirtintas Mokejimo praSymij teikimo aprasas, paskelbtas internetineje svetaineje www.apva.lt
5.2.
Projekto iSlaidos apmokamos taikant Sutarties 2 priedo 1.4 papunkryje nurodytus budus.
5.3.
Projekto vykdytojui gali buti ismokamas avansas, kurio did&ausias galimas dydis (procentais
nuo Sutarties 3.2 papunktyje nustatytos Projektui skiriami| finansavimo le§^ sumos) nurodytas Sutarties 2
priedo 1.2. papunktyje
5.4.
Projekto jgyvendinimo metu {gyvendinanCioji institucija Projekto vykdytojui igmoket^
avansa gali uzskaityti dviem budais:
5.4.1. Projekto avansas uzskaitomas su bet kuriuo tarpiniu mokejimo praSymu;
5.4.2. Projekto avansas uzskaitomas tik ismokejus visas Projektui skirtas finansavimo le§as, atimant
ir jau iSmoketa avans^.
5.5.
Ne veliau kaip po 90 (devyniasdesimt) dienij nuo avanso gavimo dienos, Projekto vykdytojas
privalo deklaruoti patirtas islaidas, pateikdamas Jgyvendinan&ajai institucijai mokejimo pragyraa. Jeigu per
90 (devyniasdeSimt) dieni{ nuo avanso gavimo dienos Projekto vykdytojas nepradeda jgyvendinti Projekto
veiklij ir mokejimo prasyrnuose nedeklaruoja patirtij iSlaidij, jis privalo grazinti avansu igmoketas lesas arba
J4 dalj ne veliau kaip iki Igyvendinanclosios institucijos sprendime del Ie§ij grazinimo nurodyto termino
pabaigos. Jei }gyvendinant Projekto veiklas, neuztikrinamas efektyvus avanso panaudojimas,
IgyvendinanCioji institucija, jvertmusi avanso poreikio suma^ejim^, gali avansu ismokeuj les^ suma ar jos
dalimi suma^inti pagal patvirtint^ mokejimo praSyma^ mokerin^ sum^ arba inicijuoti avansu ismokeuj
projekto finansavimo lesxj arba jij dalies susigrazinim^L.
5.(>.
Projekto vykdytojas ne veliau kaip per 14 diem} nuo Sutarties pasirasymo dienos
{gyvend:inanc"iajai institucijai turi pateikti mokejimo prasymu, teikimo grafika.

5.7.
Projekto vykdytojas mokejimo praSymus Jgyvendinan&ajai institucijai teikia ne veliau, nei
nustatyta su Jgyvendinanciaja institucija suderintame mokejimo prasyraij teikimo grafike, kurj. Projekto
vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu mokejimo prasymu patelkti {gyvendinanciajai institucijai.
Mokejimo pras"ymtj teikimo grafike nurodytas mokejimo pragymo teikimas turi butt ne daznesnis nei kas 2
menesius ir ne retesnis nei kas 3 menesius. Tarn tiirais atvejais del objektyviu. priezaschj, kuriij Projekto
vykdytojas negalejo numatyti, is anksto suderinus su {gyvendinanciaja institucija, mokejimij prasymo
teikimas gali buti daznesnis nei kas 2 menesius. Galutinis mokejimo praSymas teikiamas iki Sutarties 2
priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino.
5.8.
Kol Projekto vykdytojas neigmoka mokejimo pras"yme nurodytq. lesij rangovui, paslaugij
teikejui ar prekiq tiekejui ir fgyvendinanciajai institucijai nepateikia pranesimo apie patirnj islaidij
apmokejima^ Jgyvendinanc'ioji institucija netvirtina veliau Projekto vykdytojo teikiamo (-11) mokejimo
praSymo (-i|) ar jo (juj dalles.
5.9.
Jeigu nustatoma, kad Projekto vykdytojo pateiktas mokejimo prasymas klaidingai arba
nevisiskai uzpildytas ir (arba) su mokejimo prasymupateikti ne visi {gyvendinanciosios institucijos paprasyti
Projekto tinkamu. finansuoti islaidu. patvirtinimo dokumentai, Jgyvendinancioji institucija papraso Projekto
vykdytojo patikslinti mokejimo prasyma^ ir (arba) pateikti triikstamus dokumentus, nustatydama jam terming,
ne ilgeisnj kaip 14 dienu^ jeigu {gyvendinandioji institucija ir Projekto vykdytojas bendru sutarimu
nenusprend^ia kitaip. Projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokejimo prasymo savo nuoiiura,
{gyvendlinandiai institucijai nepragant. Jeigu fgyvendinancioji institucija negali jvertinti iSlaidij tinkamumo
finansuoti del pateiktos ne visos informacijos, |gyvendinancioji institucija patvirtina tik tinkama_ finansuoti
iglaidij sumq.
5.10.
Jei mokejimo pragyme nurodytos islaidos negali buti apmoketos del tarn tiknj priezasciij
(nepakanka islaidi^ tinkamumq pagrindzianciij dokumentq, dokumentuose nustatytos klaidos, praleisti
terminal, pazeid^iami legij tinkamumo reikalavimai arba nustatoma kita su Projekto jgyvendinimu susijusi
rizika), atitinkama islaidij dalis neapmokama ir apie tai Jgyvendinancioji institucija informuoja Projekto
vykdytoj^. Tinkamos finansuoti iSlaidos, pagalinus trukumus, gali buti apmoketos Projekto vykdytojui
pateikus kitus mokejimo prasymus. Projekto vykdytojas negali jtraukti | kitus mokejimo prasymus islaidij
kurias {gyvendinancioji institucija pripazino netinkamomis finansuoti arba su kuriorais susijusixj trukumij
paSalinti nera jmanoma.
5.11. Projekto vykdytojas jsipareigoja tureti kredito jstaigoje atskir^ s^skaitq Projektui skiriamoms
finansavimo legoms, kurios rekvizitai mirodyti Sutarties 2 priede. Jei projekto vykdytojas kredito jstaigos
saskaitoje laiko daugiau nei vienam is" ES strukturiniu. fondij lesi{ finansuojamam projektui skiriamas lesas,
jis jsipareigoja uztikrinti atskinj projektij leSij apskaitos atskyrim^ ir kiekvieno projekto finansiniu operacijij
atsekamumq. Su pirmuoju mokejimo pragymu Projekto vykdytojas turi pateikti Jgyvendinanciajai institucijai
dokumentus (s^skaitij piano kopijq ir (arba) kitus dokumentus), jrodancius tinkama atskinj projektij lesij
apskaitos atskyrimq.
6.

Sutarties keitimas ir nutraukimas

6.1.
Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarkq nustato Taisykliu. IV skyriaus 19 skirsnis ir Sutarties
salygos.
6.2.
{gyvendinancioji institucija turi teise inicijuoti pafeidimo tyrim^, priimti sprendim^ del
ismoketi| Projekto finansavimo leSt^ ir (ar) kitq lesij grazinimo, inicijuoti Sutarties nutraukima_ ir (arba) siulyti
Aplinkos ministerijai priimti sprendimq del Projekto finansavimo sumazinimo, kai Projekto vykdytojas:
6.2.1. vykdydamas Projektq, pazeidzia ES ar Lietuvos Respublikos teises akt\ reikalavimus, kiek jie
yra susij? su Projekto jgyvendinimu bei §ios Sutarties vykdymu;
6.2.2. nevykdo Jgyvendinanciosios institucijos vienaSaliSkai pakeistos Sutarties salygi^;
6.2.3. nesilaiko Mokejimo prasymi} teikimo grafiko ir (ar) nesilaiko Sutarties 2 priede nurodytu
Projekto finansavimo sqlygij;
6.2.4. teikdamas Projekto paraiSk^, prasydamas igmoketi lesas arba vykdydamas Sutartj, pateikia
tikroves neatitinkanCiq informacij^ arba nuslepia informacijq, galinci^ tureti reikSmes
paraiSkos vertinimo rezultatams, sprendimo skirti finansavimq priemimui arba tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei;
6.2.5. nustoja vykdyti Projekt^ ir negali pasiekti Sutartyje nustatyti; Projekto uzdaviniij,

6.2.6.

neinformuoja {gyvendinanclosios institucijos apie Projekto jgyvendinimo metu ir per 3
(trejus) metus nuo Projekto Jgyvendinimo pabaigos i§ Projekto sukurtij rezultatu gautas
grynasias pajamas, kuriu objektyviai nebuvo galima jvertinti ig anksto;
6.2.7. neuztikrina investiciju t$stinumo Taisykliij IV skyriaus 27 skirsnyje nustatyta tvarka;
6.2.8. nesuderin^s su {gyvendinanciaja institucija, perleidzia tretiesiems asmenims savo
jsipareigojimus arba teises pagal Sutartj;
6.2.9. nesudaro salygij ar neleidzia Projekt^ priziurintiems ir kontroliuojantiems asmenims apziureti
vietoje ir/arba patikrinti, kaip jgyvendinamas Projektas ir/arba kaip vykdoma veikla
pasibaigus Projektui;
6.2.10. nevykdo Sutarties salygu, nustatanciij Projekto vykdytojui pareig^ tvarkyti atskir^ Projekto
apskait^ taip, kad apskaitos informacija bufoj tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama
laiku, issami ir naudinga vidaus ir isores vartotojams;
6.2.11. pazeidzia Taisyklnj VII skyriaus 42 skirsnyje ir Sutartyje nustatyta_ dokumentij saugojimo
tvarka;
6.2.12. nesilaiko reikalavimo pasiekti Sutarties 1 priede nurodytus Projekto stebesenos rodiklius;
6.2.13. yra Hkviduojamas Projekto jgyvendinimo metu;
6.2.14. pazeidzia kitas Sutarties salygas.
6.3.
Projekto vykdytojas, gaves sprendim^ del Projekto finansavimo sumazinimo, sustabdymo
arba nutraukimo ir (arba) Sutarties nutraukimo ir (arba) reikalavimo grazinti ismoketas Projekto finansavimo
lesas ar ji} dalj ir (arba) kit^ sprendim^, privalo per sprendime nustatyt^ terming jvykdyti sprendime
isvardytus reikalavimus ir apie tai informuoti {gyvendinanfiiaj^ institucij^.
6.4.
Projekto vykdytojas turi teise atsisakyti vykdyti Sutartj apie tai informuodamas
|gyvend.inan£iaJ4 institucij^ per DMS. Jeigu Projekto vykdytojui buvo iSmoketa Projektui skirtvj finansavimo
lesi^., Sutartis laikoma nutraukta po to, kai ismoketos Projektui skirtos finansavimo iesos susigrazinamos is
Projekto vykdytojo. Kitais atvejais Sutartis laikoma nutraukta nuo informacijos apie Projekto vykdytojo
ketinim^ nutraukti Sutartj gavinio |gy\endinan£iojoje institucijoje. Igyvendinaa&oji institucija per DMS
informuoja Projekto vykdytojq, kad Sutartis nustojo galioti.
7,

Pirkimi} vykdymas ir prieziura

7.1.
Pirkimij vykdymo ir pirkimu, patikros tvark^ nustato Taisykliq VII skyriaus 40 skirsnis,
IgyvendinanCiosios institucijos patvirtintas Projektij viesuju. pirkimij patikros tvarkos aprasas, skelbiamas
internetineje svetaineje wwwMpva.lt, ir si Sutartis.
7.2.
Projekto vykdytojas {gyvendinanc'iajai institucijai pateikia informacij^ apie planuojamus,
vykdomus ir baigtus pirkimus, per DMS uzpildydamas pirkimu. planq. Jei Projekto jgyvendinimo metu
pasikeicla Pirkimu. plane nurodyta informacija, Projekto vykdytojas turi amaujinti Pirkimij plan^ ir j j pateikti
fgyvendinanc'iajai institucijai.
7.3.
Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Sutarties 7.1. papunktyje nurodyru Projektq vieSujij
pirkimi^ patikros tvarkos aprasu, rengia ir teikia {gyvendinanciajai institucijai derinti dokumentus ir (arba)
paaiskiuimus, reikalingus Pirkimij planui jvertinti bei pirkimij patikrai atlikti.
8.
8.1.
8.1.1.

Kitos s^lygos

Projekto vykdytojas |gyvendinanciajai institucijai turi pateikti;
Galutin? Projekto jgyvendinimo infonnacij^ kuri teikiama kartu su galutiniu mokejimo
praSymu iki Sutarties 2 priedo 1.3. papunktyje nurodyto termino;
8.1.2. Ataskaitas po Projekto finansavimo pabaigos, kurios teikiamos per DMS Sutarties 1 priedo
7.1. papunktyje nustatyta tvarka.
8.2.
Projekto vykdytojas su Projekto jgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti
Taisykliu. VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2.
papunktyje nurodytos datos. Pratesus Projekto dokumentu. saugojimo terming del administracinii} ir (ar)
teisminii} procedure arba pareikalavus Europos Komisijai, Jgyvendinancloji institucija per DMS informuoja
Projekto vykdytojq.

8.3.
!gyvendinan£ioji institucija turi teis? rinkti, kaupti, apdoroti ir atskleisti visa, su Projektu
susijusia. informacija. kitoms ES fondxj les^ pararaa_ administruojanfiioms institucijoms, kiek toks
informacyos atskleidimas susij^s suES fondu. leSij valdymo ir kontroles sistemos veiksmingumo uztikrimmu
ir dvigubo fmansavimo prevencija, taip pat Jgyvendinanclosios institucijos pasitelktiems ekspertams, kai su
Projekto administravimu susijusiems Idausimams spr^sti yra reikalingos specialios zinios,
8.4.
Jgyvendinancioji institucija turi teis? su Projektu susijusia. informacija,, kuri nera
konfldenciali, atskleisti ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems praSoma informacija reikalinga jij.
tarnybinems funkcijoms jgyvendinti ar teisinems paslaugoms teikti. Tre&ujii asrnemj kreipimesi turi buti
pateikti duomenys, jrodantys pragomij pateikti dokumentij ar j^ nuora§u. tiesioginj rygj su teisiniij paslaugij
teikimu ar tarnybiniij funkcijij vykdymu.
8.5.
Projekto vykdytojas privalo {gyvendinanciajai institucijai teikti duomenis ir informacij^,
reikalingus atsiskaitant uz ES strukturinii^ fondij legi^ panaudojima. ir atliekant ES strukturiniu_ fondi^ !le5ij
panaudojimo vertinimus.

9.

Baigiamosios nuostatos

9.1.
Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja_ pasira§o Sutarties Salys, ir galioja iki tol, kol Salys
jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutart| arba Sutartis nutraukiama.
9.2.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienod^ teisin? gali^ turinciais egzemplioriais, po vien^ kiekvienai
Saliai.
9.3.
Si Sutartis vykdoma vadovaujantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teises aktais.
Saliij gincai, kil? del jos vykdymo sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymi} nustatyta tvarka.
9.4.
Salys privalo viena kita, informuoti apie savo adreso, pavadinimo, Projekto saskaitos numerio,
elektroninio pa§to adreso ar atsakingu^ asmenij kontaktq, kuriuos viena kitai nurode Sutartyje ir Duomemj
teikimo tvarkos aprase nustatyta tvarka, pasikeitima,. Saliss nejvykd^iusi §io reikalavimo, negali pareikgti
pretenziju. ar atsikirtimu, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai £inomus duomenis, neatitinka
Sutarties s^lygu arbaji negavo pranesimu, kurie buvo siu.sti pagal §iuos duomenis.
9.5.
Sutarties priedai ir Sutarties 2.4. papunktyje nurodytos Taisykliij nuostatos yra neatsiejama
§ios Sutarties dalis.
9.6.
Jgyvendinandiosios institucijos adresas ir rekvizitai:
|gyvendinan£ioji institucija
Juridinio asmens kodas

288779560

Adresas

Labdarhj g. 3

Pa§to kodas

LT-01120

Telefonas

(8 5) 272 57 58

El. pastas

apva@apva.lt

9.7.

Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai mirodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

10.

Sutarties priedai

10.1.
10.2,

1 priedas. Projekto apragymas.
2 priedas. Finansavimo salygos.
Saliu parasai

Jgyvendinanciosios institucijps atstovas v
, , L
Aplinkos projektij valdyino agerituros;;' /
direktorius
Ignotas Salavejus

Rlmvydas

.. :/>f;,;:' ; Projekto vykdytojo atstovas

,
. Respublikinio Vaclovo Into muziejaus
>\1j /4; direktorius
vr
__^< ;Evaldas Razgus

