
PROJEKTO ,,SMALSUdIAI _ PLAUKIMO dEMPIONAI" FINANSAVIMO IR
IGYVENDINIMO 2019 METAIS SUTARTIS
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BiudZetine istaiga Siauliq rajono savivaldybes administracija, Vilniaus g. 263, 76331
Siauliai, juridinio asmens kodas 188726051, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo
Karklelio, veikiandio pagal Siauliq rajono savivaldybes administracijos nuostatus, patvirtintus
Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, n pigal Siauliq
rajono savivaldybes tarybos 2019 m.balandLio 16 d. sprendim4 Nr. T-126, ir Siauliq r. MeSkuidirl
lop5elis-darZelis, juridinio asmens kodas 190084586, Stoties g. I, Me5kuidiai, 81442 Siauliq r.,
atstovaujamas direktores Sigitos UZkuraitienes (toliau - Vykdytojas) (toliau kiekviena atskirai -
Salis, kartu vadinama - Salys), vadovaudamiesi Siauliq rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybe)
administracijos direktoriaus 2019 m. balandZio 2 d. isakymu Nr. A-407 ,,Ddl le5q skyrimo Svietimo
ir sporto veiklos programos kuno kulturos ir sporto projektams igyvendinti" (toliau - {sakymas),
sudaro Si4 sutarti (toliau - 5i Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Savivaldybes administracija perveda Savivaldybes biudZeto lesas (toliau leSos)
Vykdytojui kuno kultlros ir sporto projektui ,,smalsudiai .- plaukimo dempionai" (toliau -
Projektaslvykdyti, o Vykdytojas isipareigoja naudoti Sias leSas pagal paskirti ir atsiskaityti uZ jq
panaudojim4, kaip numatyta Sioje Sutartyje.

II. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

1. Savivaldybds administracija isipareigoja:
1.1. vadovaujantis [sakymu pervesti Vykdytojui 100 Eur (vien4 5imt4 eurq) iS

Savivaldybes biudZeto (programos kodas 12.04.00.00) Projektui vykd1.ti. Projekto parai5ka ir
Projekto s4mata yra neatsiejama Sios Sutarties dalis;

1.2. le5as pervesti i Vykdytojo nurodyt4 s4skait4 banke;
1.3. jeigu finansavimo laikotarpiu le5q dydis keidiasi, raStu informuoti Vykdytoj4 apie

patikslintas veiklas (priemones), s4mat4 bei skirtai lesq sumai pasiraSyti Sios Sutarties pakeitim4;
1.4. Vykdytojui teikti metoding ir informacing pagalb4 Projekto lgyvendinimo ir

atsiskaitymo klausimais;
1.5. kontroliuoti Projekto igyvendinim4 ir le5q naudojimo tikslingum4;
1.6. nustadius paZeidimus, krg:iq neimanoma i5taisyti, arba gavusi pagrist4 informacij4

apie nevykdytas veiklas, imtis priemonii4 netinkamai panaudotoms leSoms susigr4Zinti.
2. SavivaldybOs administracija turi teisg:
2.1. tikrinti Savivaldybes lesq naudojimo teisetum4, ekonomi5kum4, efektyvum4 ir

rezultatyvumE;
2.2. prireikus pareikalauti i5 Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentq, jeigu,

S avivaldybes administracij o s nuomone, pateikto s informacij o s nepakanka;
2.3. skelbti su k[no kulturos ir sporto rdmimo projektais susijusi4 informacij4

S avivaldybes interneto svetainej e adresu www. siauliuraj . lt.
3. Vykdytojas isipareigoja:
3.1. leSas naudoti teisdtai, ekonomi5kai, efektyviai, rczultatwiai ir tik, vadovaudamasis

patikslinta 2019 m. Projekto parai5ka ir s4mata, grieltai pagal nurodyt4 tikslini paskirstym4;
3.2. projekt4 fvykdyti Lki2019 m. gruodZio 10 d.;
3.3. sudaryti s4lygas atlikti kfno kulttros ir sporto veiklos projektq igyvendinim4, leSq

naudojimo patikrinim4; -.-.,
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3.4. Projekte numatytas prekes, paslaugas ir darbus pirkti tik vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu, tvarkyti leSq apskait4 ir saugoti su apskaita susijusius
dokumentus teises aktq nustatyta tvarka;

3.5. nuolat vie5inti vykdomo Projekto veiklas, informuoti visuomeng ir ypad tikslines
grupes apie Projekto igyvendinim4, leSq panaudojim4 ir pasiektus rezultatus, vie5inti informacij4
apie vykdomas veiklas, organizuojamus uZsiemimus ir renginius Vykdytojo intemeto svetaineje ir
Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo istatyme nurodytomis informavimo priemonemis
(spauda, radijas, televizijos programos, kitos garso ir vaizdo priemonemis);

3.6. pagal Savivaldybes tarybos nustatyt4 tvarkE (Savivaldybes tarybos 2017 m. gruodZio
19 d. sprendimas Nr. T-358 ,,Del Siauliq rajono savivaldybes kuno kulhrros ir sporto projektrl
remimo tvarkos apra5o patvirtinimo"), igyvendinus Projekt4, teikti ataskaitas:

3.6.1. iki kito ketvirdio pirmo menesio 5 dienos (IV ketvirti iki gruodLio 15 d.) teikti
ftnansines biudZeto iSlaidq s4matos vykdymo ataskait4, uLplIdytq pagal Form4 Nr. 2, patvirtint4
Lietuvos Respublikos hnansq ministro 2008 m. gruodZio 31 d. [sakymu Nr. 1K-465 ,,Del Valstybes
ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq ir kitq subjektq Zemesniojo lygio biudZeto vykdymo ataskaitq
sudarymo taisykliq ir formq patvirtinimo" (pildoma didejandia tvarka nuo metq pradZios, teikiama
ketvirdiui pasibaigus) ;

3..6.2. iki kito ketvirdio pirmo mdnesio 5 dienos (IV ketvirti iki gruodLio 15 d.) teikti
biudZeto le5q panaudoj im4 pagrindliandiq dokumentq re gistr4;

, 3.6.3. iki gruodLio 15 d. Projekto veiklos ataskait4 teikti Savivaldybes administracijos
Svietimo ir sporto skyriui;

3.7. koreguoti Projekt4, prie5 tai nesuderinus su Savivaldybes administracija, neleidZiama;
3.8. apie ivykdyta Projekt4 ne veliau kaip per 5 darbo dienas skelbti savo interneto

svetainejg jos neturint - Savivaldybes interneto svetaineje www.siauliuraj.lt.
4. Vykdytojas turi teisg:
4.1. atsisakyti pagal 5i4 Sutarti numatytq le5q ir apie tai ra5tu informuoti Savivaldybes

administracij4;
4.2.terkti Savivaldybes administracljai paklausimus, susijusius su Projekto igywendinimu.

III. LESU MOKEJIMO SUSTABDYMAS, SUMAZINIMAS, SUTARTIES
NUTRAUKIMAS, PERVESTV LESU GRAZINIMAS

5. Le5as panaudojus ne pagal Projekt4 ar likus nepanaudotoms le5oms Vykdytojas jas
privalo grqiinti Savivaldybes administracijai iki einamqjq metq gruodZio 20 d.

6. Savivaldybes administracija turi teisg inicijuoti le5q mokejimo sustabdym4, sumaZinim4
arba Sios Sutarties nutraukim4 (ra5ti5kai ispejus Vykdytoj4 ne maZiau kaip prie5 14 kalendoriniq
dientl) ir (arba) priimti sprendim4 del Vykdytojui iSmoketq le5r4 arba jq dalies gr4Zinimo, kai
Vykdytojas:

6.1. igyvendindamas Projekg, paZeide teises aktq reikalavimus, susijusius su Projekto

igyvendinimu;
6.2. nustojo vykdyti Projekto veiklas arba nesilaike Sios Sutarties 3 punkte nurodytq

reikalavimq;
6.3. nesudaro s4lygq ar neleidZia Savivaldybes igaliotiems asmenims atlikti patikros

vietoje ir (arba) patikrinti, kaip fgyvendinamas Projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po leSq
pervedimo;

6.4. tampa likviduojamas Projekto lgyvendinimo metu;
6.5. paLeidZia kitas Sios Sutarties s4lygas.
7. Savivaldybes administracija atlikusi dokumentq patikrinim4 ir (arba) patikr4 vietoje,

aptikusi paZeidimq, sustabdo le5q mokejim4, nustato Vykdytojui termin4, per kuri padaryti
paleidimai turi buti pa5alinti. Nepa3alinus nustatltq paZeidimq, Savivaldybes administracija
nutraukia le5q mokejim4 ir pareikalauj a gr4linti pervestas le5as.
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8. Pranesimai Salims turi buti siundiami Siais adresais:
8. 1 . Savivaldybes administracijai Vilniau s g. 263, 7 6337 Siauliai;
S.2. Vykdytojui Stoties g. 1, MeSkuidiai, 81442 Siauliq r.
9. Pranesimas laikomas iteiktu t4 dien4, kuri4 gaunandioji Salis praneSim4 uZregistruoja

pagal savo vidaus tvark4.
10. Prane5imas gali btti i5siqstas faksu Siais numeriais:
10.1. Savivaldybes administracijai (8 4I) 52 38 86;
10.2. Vykdytojui - .

I 1. Salys privalo nedelsdamos viena kit4 informuoti apie savo adreso, telefono ar fakso
numerio pasikeitim4. Salis, neivykdZiusi Sio reikalavimo, negali pareik5ti pretenzijq ar atsikirtimq,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka Sios Sutarties
s?lygq arba ji negavo praneSimq, siqstq pagal Siuos duomenis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Organtzacija vieneriems metams praranda teisg dalyvauti Projektq remimo konkurse:
12.1. Vykdytojui neatsiskaidius iki sutartyje numatyto termino (nepateikus finansines ir

veiklos ataskaitos);
I2.2. gavus frodymus apie le5q panaudojim4 ne pagal paskirti ir (ar) jq negr4Zino.
13. Si Sutartis isigalioja nuo to momento, kai j4 pasira5o abi Sios Sutarties Sdys, ir galioja

iki visiSko Saliq isipareigojimq ivykdymo.
C4. Salys yra atleidLiamos nuo atsakomybes del Sios Sutarties vykdymo kaip numatyta

Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Ddl
Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliq
patvirtinimo".

15. Nesutarimai tarp Saliq, vykdant sutarties s4lygas, sprendZiami derybose, o nesutarus
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

16. Patikslinta Projekto paraiSka ir s4mata yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.
17. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliai.
18. Pridedama:
1 8. 1. Patikslinta Projekto parai5ka;
1 8.2. Programos s4mata.

5II,IT7 ADRE,SAI IR KITI REKVIZITAI

Siaulirl rajono savivaldyb6s administ
fstaigos kodas 188726051
Vilniaus g. 263, 7 6337 Siauliai
Tel. (8 4r) 59 66 90, faks. (8 4l) 59 66

,,Luminor Bank", AB
A. s. LT 424010044201072342
Banko kodas 40100

Siauliq r. Me5kuiiiq lop5elis-darZelis

lstaigos kodas 190084586
Stoties g. 1, Me5kurdiai,81442 Siauliq r.
Mob. (8 4l) 37 05 46

,,Luminor Bank", AB
A. s. LT 34010044200975767
Banko kodas 40100

ra!
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Direktore
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Savivaldybes administracijos direktorius
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ORIGINALAS

X.
Siauliq rajono savivaldybesktno kultdros ir
sporto projektq rdmimo tvarkos apraSo

lpriedas

(Siaulirl rajono savivaldybOs ktino kulttrros ir sporto projektq finansinei paramai gauti
pateikiamos parai5kos forma)

Srnulrq RAJoNo sAVTvALDvBES KULTURos rR spoRTo nRoJEKTU REMTMo
KONKURSUI PARAISTA

..Smalsuiiai - olaukimo iemnionai"
(proj ekto pavadinimas)

Siauliq rajono savivaldybds Svietimo ir kiino kulturos ir sporto
programos 165omis remiama veikla

Parymdkite X

Sporto tarybos nustaftq prioritetiniq sporto Sakq sportinio
meistri5kumo ugdymas, sportininkq pasirengimas ir dalyvavimas
Lietuvos dempionatuose, taurds ir lygq varZybose bei tarptautiniuose
renginiuose

Sportiniq
Zaidimq
komanda

n

Individuali
sporto Saka arba

komanda

n
Sporto Sakos pletote, masinis sportas, sporto
neigaliqjq sportas ir sveikatingumas, Salies bei
varLybu ir renginiu organizavimas

rengrnlq lvalrove,
Savivaldybes sporto X

o

I. PAREISKEJO DUOMENYS
1.1. Parei5kdjo rekvizitai Parei5kei o oavadinimas Siauliu r. MeSkuidiu lopSelis-darZelis

Imonds kodas 190084586

Teisine forma BiudZetine istaiea

Atsiskaitomoj i s4skaita,
banko pavadinimas,
banko kodas

LTl
34010044200975767
Bankas- Luminor BankAB
Banko kodas - 40100

Buveinds adresas, paSto

indeksas 
c

Stoties g. 1, MeSkuidiq miestelis,
MeSkuidiq seniunij a, I:I-8 | 442 S iauliq
raionas

Tel. 84t 37 0s 46

Faksas

El. p. adresas me s kui c iud ar zelis @,smai L co m
1.2. Atsakingasis asmuo
(organizacij os vadovas)

Vardas, pavarde Sisita UZkuraitiene

Darboviete, pareigos
S iauliq r. MeSkuidiq lop5elis-d arLeIis,
direktore

Tel. 84r 37 05 46

El. o. adresas me s kuici ud ar zelis @,smai l. c om
1.3. Kontaktinis asmuo
(projekto vadovas)

Vardas. pavardd Reda Skeryte

Darboviete, pareigos
Siauliq r. Meskuidiq lop5elis-darZelis,
direktoriaus pavaduotoj a ugdymui,
prie5mokyklinio usdymo pedago ge

Tel. 84r 37 05 46



El. p. adresas me s kui c i ud ar zelis @gmai l. co m

1.4. Projekto vykdytojo
informacija

Patvirtinkite, kad
projekto vykdytoj as turi
atitinkam4 kvalifi kacij 4
oroiektui wkdvti

tr Taip nNe

Patvirtinkite, kad
prisiimate atsakomybg uZ

sveik4 ir saugi4 projekto
vykdymo vieta

tr Taip nNe

Patvirtinkite. kad turite
tinkamos irangos ir
priemoniq Siam projektui
iewendinti

tr Taip nNe

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTA

2.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTI. BENDRA ACIJA A

Pra5oma paramos suma
100 Eur

Visa projekto suma 150 Eur

Proj ektqlgyvendinimo vieta Siauliq r. Meskuidiq lop5elis-darZelis ir
Siauliu plaukimo centras ..Delfinas".

Proj ekto lgyvendinimo laikotarpis
Nuo 2019 m. spalio I d. iki
2019 m. gruodZio 10 d.

Projekto dalyvig tikslind grup6 ir jq skaiiius

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus
vaikai - 20 vaikq dalyvaus iSvykose i
Siauliq plaukimo centr4 ,,Delfrnas", 77
vaikai dalyvaus projektinese veiklose
lopSelvie-darLelyie.

Partneriai ir jq vaidmuo projekte

2.2. PROJEKTO TURINYS
2.2.1. Projekto apra5ymas
(Glaustai, iki 1 000 spaudos Zenklq, apra5ykite problem4, kuri4 sieks sprgsti projektas, kiek ir
kaip ji aktuali, jlsq organizacijos vaifrnuo sprendZiant problem4, laukiami rczultatai, nurodykite
projekto vykdymo viet4, pobudi, trukmg, dalyviq tiksling grupg ir skaidiq, planuojam4 veikl4 ir

indinius taikomus metodus.

Vanduo turi labai didelg itak4 vaikq sveikam augimui ir formavimuisi, o plaukimas - svarbi
naujosios kartos fizinio lavinimo, grudinimo sritis, kurios metu tobuleja vaiko judejimo aparatas,
fiziniai gebejimai. Plaukimas sustiprina vaiko organizm4, padeda uZsigr[dinti, todel jis tampa
atsparesnis per5alimo ligoms. Medikai pastebi, kad daugeja vaikq su ydinga laikysena.
Laikysenos, stuburo problemas irgi padeda sprgsti plaukimas. Plaukimas puiki sveikatinimo
priemond, o kaip sporto Saka vertingas tuo, kad ugdo vaiko vali4, jo gebejim4 siekti uZsibreZto

tikslo.
2017 metais parengeme projekt4 ,,Vanduo - sveikatos Saltinis", 2018 metais - ,,Vanduo -

geras draugas" ir gavome Siauliq rajono savivaldybes visuomends sveikatos remimo
specialiosioms programoms ir k[no kulhros ir sporto projektq remimo finansavim4. Projektrl metu
lop5elio-darZelio ugdytiniai vyko I Siauliq plaukimo centr4 ,,Delfinas". Vadovaujant

fesionaliems. kvalifikuotiems treneriams proiekto dalwiai pri ie vandens aplinkos,



atliko plaukimo pratimus, mokesi saugiai elgtis vandenyje. Projekto dalyviai dZiaugesi plaukimo
pamokomis, igrjo Ziniq ir igrldZir4, o jq tevai pageidavo, kad Sis projektas butq tgstinis, nes

plaukimas - ne tik maloni, bet ir organizm4 gr[dinanti sporto Saka. DZiugu, kad projekto metu
plaukimu susidomejo 3 ugdytiniai (dabar jau pradinukai), kurie Siuo metu lanko Siauliq plaukimo
centr4 fu yra gavg apdovanojimq. Lop5elio-darLelio tarybos pirmininke L. Karaliene i5sake

daugelio tevq nuomong, kad vaikai, dalyvavg projekte ir lankg plaukimo pamokas, tapo dr4sesni

vandenyje, o pradeti formuoti plaukimo igndLiai greitai leis plaukti savaranki5kai.
Sis projektas, sulaukgs didZiulio lop5elio-darZelio ugdytiniq ir jq teveliq pripaZinimo, b[tq

jau trediasis ir tgstinis. Projektas butq vykdomas lopSelyje-darLelyje ir Siauliq plaukimo centre

,,Delflnas", vadovaujantis pasira5yta bendradarbiavimo sutartimi. Projekto dalyviai 6 kartus
dalyvaus plaukimo pamokose vadovaujant treneriui. Planuojamas projekto vykdymo laikas -
2019 m. balandZio - gruodZio men.
Ugdomosios veiklos metu aukletojai, prieSmokyklinio ugdymo pedagogai papasakos ugdytiniams
apie plaukimo sport4, Zinomus Lietuvos plaukikus, olimpinius plaukimo dempionus.

BirZelio men. numatfia organizuoti netradicing mankSt4 ,,Pradek dien4 su gimnastika vandenyje"
ir sporto pramog4 ,,Vandens Laidrmai ir muilo burbulai". Pripudiamuose baseinuose lop5elio-
dafielio kieme, vadovaujant kuno kulturos mokyojai, vaikai atliks mank5tq, taip pat Lais

skatinandius atsipalaidavim4, suteikiandius energijos, pozityviq emocijq ir pojudiq Zaidimus su

niu, pus muilo burbulus.

2.2.2. Projekto tikslas
ikslas turi buti aiSkus ir konkretus. sorendZiantis problema ir pasiekiamas.

Populiarinti plaukimq, ivairinant vaikq fiztnE veikl4, formuojant plaukimo fgldZius, suteikiant
saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens Linir.1. Motyvuoti, stiprinti kiekvieno vaiko pasitikejim4
savo iesomis. perteikti sveikatinimo ie[dZius.

2.2.3. P r ojekto uZdaviniai, veiklos, rezultatai
(Nurodykite konkredius ir i5matuojamus uZdavinius Siam tikslui pasiekti,
bei pamatuoiamus rezultatus.)

realias ir igyvendinamas veiklas

Eit.
Nr.

Projekto uZdaviniai Projekto veiklos Veiklq vykdymo
laikotamis

I Sudaryti s4lygas vaikalns
mankStintis vandenyj e,

mokytis plaukti baseine
naudojantis plaukimo
priemondms: lentomis,
phdurais. rankovemis ir kt.

I5vykos i Siautiq plaukimo centr4
-.Delfinas".

10-12 men.

2. SupaZindinti su saugaus
elsesio vandenyie taisyklemis.

Mokymas ir nuolatinis priminimas. l0-12 men.

J. Organizuoti mank5tas
vandenyj e, plaukimo pamokas,
praWbas baseine.

Mank5tos vandenyje, plaukimo pamokos,
pratybos Siaulitl plaukimo centre
--Delfinas".

l0-i2 men.

4. Organizuoti valandelg

,,Plaukimas - populiarej anti
sporto Saka".

Valandele,,Plaukimas - populiarejanti
sporto Saka". Aukletojai, prie5mokyklinio
ugdymo pedagogai papasakos projekto
dalyviams apie plaukimo sport4, Zinomus
Lietuvos plaukikus, olimpinius plaukimo
demoionus.

10 men.

5. Organizuoti sporto pramog4

,,Vandens Laidimai ir muilo
burbulai""

Sporto pramoga,,Vandens Zaidimai ir
muilo burbulai" (vieta - lop5elis-darZelis).
Rengini ves ir ger4 nuotaik4 skleis vaikq
oamesti oersonaZai.

06 men.
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6. Organizuoti netradicing
mank5t4,,Praddk dien4 su
gimnastika vandenyj e".

Netradicine mank5ta,,Pradek dien4 su
gimnastika vandenyje" (vieta - lop5elis-
darZelis). K[no kulhiros moky{ojo,
kineziterapeuto vadovaujami, vaikai atliks
pratimus pripudiamuose vandens
baseinuose. Savo gimnastikos
sugebej imus demonstruos buvg
ugdytiniai, proiekto dalwiai.

06-07 men.

7. VieSinti projekt4. Apra5yti, fotografuot
Informacij4 patalpint
lopSelio-darZelio tink

i projekto veiklas.
iinternetiniame
lalapyie, spaudoje

06 men.
10-12 men.

2.2.4. Projekto rezultatai, nauda ir tgstinumas
(Apra5ykite, koks poveikis numatomas projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Siauliq rajono
savivaldvbei. kokios salimvbes uZtilainti ilsalaiki iki bei testinuma.
Mokejimas plaukti, Zinojimas, kaip elgtis rizikingose situacijose - butinos savaranki5ko ir savimi
pasitikindio asmens kompetencijos. Tikimasi, kad projekto dalyviai igis Siuos ig[dZius: igaus
bendr4 pripratim4 prie vandens aplinkos, mokds sulaikyti kvepavim4, gebes phlduriuoti, Zinos,
kad,vandenyje reikia elgtis saugiai, ramiai - bus vykdoma nelaimingq atsitikimq vandenyje
prevencija.Vaikai Zinos apie plaukimo sporto 5ak4, plaukimo naud4 sveikatai ir savijautai,
iSmoks saugiai Zaisti ir sportuoti vandenyje ir, galblt, saugiai plaukti, sustipres jq fizine ir
psichine sveikata.
Galimas Sjo projekto tgstinumas, gavus finansavim4 i5 projektiniq leSq, i5 lop5eliui-darZeliui
skirtq mokymo le5q. Tikimasi, kad plaukimu vaikai susidomds, tevai ir po projekto vaikus
veZios i plaukimo cent klas.

2.2.5. P roj ekto informacij os sklaida
urodvkite informaciios sklaidos budus ama vie5inti

lnformacijos sklaida lop5elio-darZelio internetineje svetaindje, miestelio bendruomends
laikraStyje,,Me5kuitietis" ir kt.

III. PROJEKTO ISLAIDOS IR PAGRINDIMAS

Nr. I5laidq rtrSis

" I5laidq
detalizavimas

(i5vardinti visas
iSlaidq ruSis)

Reikalinga
suma

projektui
igyvendinti

L65os
i5 kitq

Saltiniq

PraSomas r6mimo l65q
suma i5 Savivaldvbds

ft
viso

Ketvirdiai
I il ilI IV

I Administracinds
iSlaidos

!

II Projekto
wkdvmo i5laidos

I
Vandens
pramogos
baseine

71.00 Eur 71.00
Eur

2.
Kelione i Siauliq
plaukimo centr4
--Delhnas"

29.00 Eur 29.00
Eur

3-
Kelione iSiauliq
plaukimo centr4
..Delfinas".

50.00
Eur

50"00
Eur



vandens Laislai
sporto pramogai,
muilo burbulai.

IV. TEIKIAMI DOKUMENTAI

V. PAREKKEJO DEKLARACIJA

A5, Zemiau pasira5gs (-iusi), patvirtinu, kad:
- visa pateikta informacija Sioje ParaiSkoje ir jos prieduose yra teisinga;
- Sis projektas bus igyvendinamas taip, kaip nurodyta Sioje ParaiSkoje ir jos prieduose.

{sipareigoju informuoti Siauliq rajono savivaldybes administracij4 apie bet kokius
pasikeitimus vykdant proj ekt4.

Dirckrori
Sigita Uikuruirien(

PareiSkej
(vardas, pavarde)

Projekto

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas
Vieno

egzemplioriaus
lapq skaidius

1 Proiekto Parai5ka (l orisinalas ir I e. oarai5kos kooiia) 5 lapai
2. Proiekto teikeio registraciios paZvmeiimo kooiia (l esz.\ 4 laoai
3. Projektoteikejo istatq kopija (jei Parei5kejai teikia Parai5k4 pirm4 kart4 arba

vra pakeisti orsanizaciios istatai) (l esz.\
7 Iapai

4. Proiekto vadovo gyvenimo apra5vmas (l oris,inalas) nepate kta
5. Bendradarbiavimo sutarlies (eigu projektas vykdomas su partneriais) kopija

(vienos sutarties I esz.)
nepateikta

6 Garantinis(-iai) ra5tas(-aixieisu qautas proiektui finansavimas i5 kitu Saltiniu) nepateikta



Forma B-l patvirtinta Lietuvos Respublikos

finansq ministro 2018 m. geguZes 31d. isakymu
Nr. lK-206

TVIRTINU

Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktorius
(asignav ar jo igalioto asmens pareigq pavadinimas)

2019 m. PROGRAMOS SAMATA
2019-04-05 Nr. I

(data ir numeris)
A'Slaullal

(sudarymo vieta)

pul:",.*, ,/-s

SIAULIU R. MESKU ELIS-DARZELIS
(dokumento sudarytojo (lstaigos) pavadinimas)

Ministerija Departamentas BiudZetine
(Kodas)

Gerinti raiono bendruomen€s sveikat
Smalsuiiai - plaukimo dempionai

k[no kulturos ir s

(Kodas)

Finansavimo Saltinis: Savivaldvb€s biudZeto l€5os
(Kodas)

klasifikacija pagal

Poilsio ir sporto priemonts (Kodas)

Eur

ISlaidq ekonomines klasifikacijos straipsnio*
I5 viso I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv

kodas pavadinimas

2 ISLAIDOS 100,00 100,00

2 2 Prekiq ir paslaugq isigijimo iSlaidos 100,00 100,00

2 2 I Prekiq ir paslaugq isigijimo i5laidos 100,00 100.00

2 2 I I Prekiq ir paslaugq isigijimo i5laidos 100,00 100,00

2 L I I I l( Kitq prekiq ir paslaugq isigijimo iSlaidos 100,00 100,00

[5 viso asignavimq 100,00 100,00

* Skilties ,,I5laidq ekonomines klasifikacijos stralpsnio" stulpeliuose,,kodas", ,,pavadinimas" iraSomas iSlaidq ekonomines klasifikacijos straipsnio
kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti hnansq ministro 2003 m. tiepos 3 d. isakymu Nr. 1K- 184 ,,Del Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
biudZetq pajamq ir iSlaidq ktasifikacijos patvirtinimo".

Sigita UZkuraitiene
Direktore

(istaigos vadovo arjo igalioto asmens pareigq pavadinimas)

(istaigos padalinio, atsakingo uZ planavim4, vadovo arjo igalioto asmens

parergq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

(para5as) (vardas ir pavarde)


