PATVI RTINTA
Viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros
direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. 2020/8-383

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS
FINANSUOJAMO SPORTO PROJEKTO
TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO DEKLARACIJA

(data)

Projekto pavadinimas
Projekto įgyvendinimo sutarties numeris
Projekto pabaigos data
Projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto vykdytojo atstovas, atsakingas už
priežiūrą įgyvendinus projektą

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
Elektroninio pašto
adresas

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį atsiskaitoma (skaičiuojama nuo galutinio mokėjimo prašymo
patvirtinimo datos):
1-ieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos
2-ieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos
3-ieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Atsiskaitymo objektas
Ar su projekto įgyvendinimu susiję
dokumentai yra ir bus saugomi taip, kaip yra
numatyta projekto sutarties reikalavimuose?
Ar per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė
projekto vykdytojo (ar partnerių) teisinis
statusas (t.y. tapo likviduojamas, yra
likviduotas,
tapo
bankrutuojantis,
bankrutavęs)?
Ar per ataskaitinį laikotarpį projekto
vykdytojas perleido tretiesiems asmenims
savo įsipareigojimus ir teises, kylančias iš
projekto įgyvendinimo sutarties?
Ar per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė
projekto vykdytojo (ar partnerių) veiklų
(teikiamų paslaugų), kurioms buvo suteikta
parama, pobūdis?
Ar per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė iš
Projekto
lėšų
sukurto/įsigyto
turto

Taip

Ne

Netaikoma

Pastabos
Paaiškinti, kaip saugoma, kas
atsakingas, iki kurios datos
numatoma saugoti
Jei taip, patikslinti, nurodyti,
kaip pasikeitė teisinis statusas,
nuo kurios datos jis pasikeitė, ar
buvo informuota CPVA

Jei taip, patikslinti, nurodyti,
nuo kurios datos,
kokie
įsipareigojimai
ir
teisės
perleistos, kam jos buvo
perleistos, ar buvo informuota
CPVA ir ar gautas jos sutikimas
Jei taip, patikslinti, nurodyti
kaip pasikeitė veiklų (teikiamų
paslaugų) pobūdis, nuo kurios
datos, ar buvo informuota
CPVA ir ar gautas jos sutikimas
Jei taip, patikslinti, nurodyti
kamp perleistas, parduotas,
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nuosavybės pobūdis (t.y. nuosavybė
perleista, turtas parduotas, įkeistas ar kt.)?
Ar
iš
Projekto
lėšų
sukurtas/įsigytas/atnaujintas
turtas
naudojamas
projekto
tikslams
ir
uždaviniams,
nurodytiems
projekto
įgyvendinimo sutartyje, įgyvendinti?
Ar vykdoma projekto rezultato priežiūra ir
palaikymas bei galimai atsiradusių defektų
šalinimas infrastruktūroje, kuri sukurta iš
Projekto lėšų?

6.

7.

8.

Sutartyje numatyti tęstinumo
rodikliai

1.

(Rodiklį (-ius), kurio (-ių) projekto vykdytojas
turi siekti tęstinumo laikotarpiu, įrašo CPVA)

Jei taip, nurodyti atsiradusius
defektus, vykdomas ar įvykdytas
priemones dėl jų pašalinimo.
Jei ne, paaiškinti, kodėl atsiradę
defektai nėra pašalinti ar
šalinami, kada planuojama juos
pašalinti ir pan.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
projekto vykdytojas turi turėti
rangovo
pagal
Statybos
įstatymo 41 straipsnį pateiktą
garantinio
laikotarpio
užtikrinimą. Užtikrinimo suma
statinio garantiniu 3 metų
laikotarpiu turi būti ne mažesnė
kaip 5 procentai statinio
statybos kainos su PVM.
Ši eilutė pildoma, jei atsiranda
papildomų pastebėjimų dėl
tęstinumo įsipareigojimų. Kitu
atveju žymima „Netaikoma“.

Kiti pastebėjimai (jei taikoma)

Eil.
Nr.

įkeistas turtas, nuo kurios datos,
koks turtas, ar buvo informuota
CPVA ir ar gautas jos sutikimas
Jei ne, nurodyti koks turtas ir
dėl
kokios
priežasties
nenaudojamas/ sandėliuojamas,
ar buvo informuota CPVA

Rodiklio
reikšmė

(nurodyti
paraiškoje
numatyto
pasiekti
rodiklio
reikšmę)

Per ataskaitinį
laikotarpį
pasiekta
rodiklio
reikšmė

Rodiklio reikšmės
pasiekimo įrodymas

(įrašyti faktiškai
per ataskaitinį
laikotarpį pasiektą
rodiklio reikšmę)

(nurodyti dokumentą ar kitą
šaltinį1, kuriame fiksuojama
rodiklio reikšmė)

2.
3.
...
PRIEDAI:
1. (išvardinami priedai, jei pridedami)
2. ...

1

Turi būti nurodomas pirminis (-iai) informacijos šaltinis (-iai), iš kurio (-ių) surenkama rodiklio reikšmė. Priklausomai nuo
siekiamo rodiklio, tai gali būti įstaigoje turimi dokumentai (pažymos, darbo sutartys, įsakymai, apklausos anketos ir pan.) arba
duomenų įrašais pildomi popieriniai ar elektroniniai žurnalai, duomenų suvestinės, registrai ir pan.

F-EXP-PTU-01(EEE/NOR)/2
3-3

Projekto vykdytojo vadovas

__________________________________________
(pareigų pavadinimas)

__________________________________________
(vardas, pavardė; parašas; data)

