
Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, 

skirtos daugiabučiams 

gyvenamiesiems namams atnaujinti, 

administravimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

(Biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma) 

 

 
BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS  

 
20___ m. ___________________d. Nr. __________ 

Vilnius 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061),  

atstovaujama ________________________________________(toliau – Lėšų davėjas), ir (juridinio 

asmens pavadinimas, kodas/fizinio asmens vardas, pavardė, a.k.) (toliau – Lėšų gavėjas), atstovaujamas (-a) 

_____________________________________________________,  veikiančio  pagal (įgaliojimo 

dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas) (toliau – Šalys) sudaro šią biudžeto lėšų naudojimo sutartį 

(toliau – Sutartis):  

 

I. SUTARTIES  TIKSLAS 

 

1. Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d.  

sprendimu Nr. 1-918 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos daugiabučiams 

gyvenamiesiems namams atnaujinti, administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu 

Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti, 

administravimo tvarkos aprašu, Lėšų davėjas skiria Lėšų gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka 

_______________  (__suma skaičiais ir žodžiais_) Eur.  

(nurodoma  programa, pagal kurią skiriamos lėšos, finansavimo šaltinis ir lėšų skyrimo tikslas).  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ  ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

2. Lėšų davėjas įsipareigoja pervesti sutarties I skyriuje nurodytas lėšas pagal 

patvirtintą programos sąmatos formos (BFP-1) aktualiąją redakciją į Lėšų gavėjo banko sąskaitą, 

nurodytą Sutarties IV skyriuje. 

3. Lėšų davėjas turi teisę: 

3.1. reikalauti, kad Lėšų gavėjas pateiktų Lėšų davėjui duomenis, susijusius su 

Sutarties vykdymu; 

3.2. prireikus reikalauti iš Lėšų gavėjo papildomos informacijos ar dokumentų, jeigu, 

Lėšų davėjo nuomone, pateiktos informacijos nepakanka; 

3.3. kontroliuoti šia Sutartimi skirtų lėšų tikslinį naudojimą; 

3.4. reikalauti patikslinti Sutartyje nurodytas Lėšų gavėjo pateiktas ataskaitas; 

3.5. paaiškėjus, kad Lėšų gavėjui skirtos lėšos panaudotos ne pagal šios Sutarties I 

skyriuje nurodytą tikslinę paskirtį ar nesilaikant šios Sutarties sąlygų, reikalauti, kad Lėšų gavėjas 

nedelsdamas grąžintų pervestas lėšas į Lėšų davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke; 

3.6. tikslinti prie šios Sutarties pridėtą sąmatą. 

4. Lėšų gavėjas įsipareigoja:  

4.1. įgyvendinti šios Sutarties I skyriuje nurodytą Sutarties tikslą;  

4.2. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (kai lėšos skiriamos už 2016 m.), iki 2018 m. gruodžio 

31 d. (kai lėšos skiriamos už 2017 m.) Lėšų davėjui pateikti ataskaitą apie Sutartyje numatytų lėšų 

panaudojimą; 

4.3. gautas lėšas apskaityti kaupiamojoje sąskaitoje, naudoti tik šios Sutarties I 

skyriuje nurodytam tikslui pasiekti; 
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4.4. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, 

pažeidžiančius šios Sutarties sąlygas; 

4.5. apskaitą ir atskaitomybę tvarkyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

4.6. nustačius, kad lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, per 5 (penkias) darbo dienas 

gautas lėšas grąžinti į  Lėšų davėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta šios Sutarties IV skyriuje; 

4.7. raštu informuoti Lėšų davėją apie visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius 

pakeitimus ir jų  priežastis; 

4.8. bendradarbiauti su Lėšų davėjo atsakingais darbuotojais, laiku teikti jiems visą prašomą 

informaciją, susipažinti su dokumentais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu; 

4.9. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Lėšų davėjui apie Lėšų gavėjo adreso, 

telefono, fakso, banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.  

5. Lėšų gavėjas turi teisę: 

5.1. raštu teikti Lėšų davėjui paklausimus, susijusius su Sutartimi. 

5.2. gautas lėšas naudoti tik pagal paskirtį ir kontroliuoti jų panaudojimą. 

6. Sutarties įgyvendinimo kontrolę vykdo Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius. 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Šalys neturi teisės savo įsipareigojimų  perduoti tretiesiems asmenims. 

8. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės 

esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

9.  Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.  

10. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštišku Šalių susitarimu, kuris yra 

neatsiejama šios Sutarties dalis. 

11. Nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios Sutarties ir yra susiję su jos galiojimu, 

vykdymu ir nutraukimu, sprendžiami abiejų Šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka bus sprendžiami teisme pagal Lėšų davėjo buveinės vietą. 

12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu 

egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. 

13.  Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

14. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nuostatomis. 

15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

 

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija                     Lėšų gavėjas_______________________  

Kodas 188710061                                                              Kodas/A.K 

Konstitucijos pr. 3,  LT 09601 Vilnius                              Adresas 

Tel.                                                                                     Tel. 

El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt                                     El. paštas                                                 

Banko sąskaita_________________________                 Banko sąskaita ______________________ 

_____________________________________                  __________________________________ 

_____________________________________                  __________________________________ 
          (vardas ir pavardė)                                                                                        (vardas ir pavardė) 

                                                                                    

                       A.V.                                                                                    A.V. 

http://10.10.10.254:8800/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=19130&BF=1

