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PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Remiantis Projekto (Projektas) įgyvendinimo sutarties 
(Sutartis) 60 arba 54 p. ( nuo 2020 m. - 60 p., 2019 m. 
projektams – 54 p.) Projekto vykdytojas 3 metus po 
Projekto įgyvendinimo pabaigos kasmet, ne vėliau 
kaip per 20 darbo dienų po kiekvienų metų pabaigos 
privalo teikti CPVA nustatytos formos tęstinumo 
įsipareigojimų vykdymo deklaracijas. Nustatytos formos 
deklaracija teikiama el. paštu info@cpva.lt.

Aktualūs dokumentai:

1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, 
skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, 
finansavimo ir administravimo taisyklės;

2. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 
sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos 
formos tvirtinimo;

3. Įsipareigojimų deklaracija;
4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto 
projektų finansavimo tvarkos aprašas.

mailto:info@cpva.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/882d0500306611e9b66f85227a03f7a3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/60a3c2243f1511eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=aeb8325b-7f2b-4b2b-854a-cf1c08126b82
https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2021/01/Isipareigojimu-deklaracija-1_su-numeriais.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/8ca43f20254b11e9bf1ef395f41d6fbc


Projekto įgyvendinimo sutarties 
1 priede nurodyti specifiniai 
projekto siekiami rodikliai

Projekto vykdytojas teikdamas metines 
ataskaitas po projekto įgyvendinimo, 
pateikia informaciją apie konkretaus 
projekto rodiklių pasiekimą. Apie rodiklių 
pasiekimą informacija pateikiama 
ataskaitoje. CPVA pasilieka teisę kreiptis į 
projektų vykdytojus dėl rodiklių pasiekimo 
pagrindimo, todėl būtina rinkti ir sisteminti 
rodiklių siekimo duomenis. 



• 2019 m. projektams – 43.3 p., nuo 2020 m. 49.3 p.: 

„Fondo lėšomis įsigytą, remontuotą, atnaujintą 

(modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą naudoti ir 

apskaityti ne trumpesnį nei Sutartyje nurodytą šio turto 

naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau nei 3 metus po 

projekto įgyvendinimo pabaigos, paraiškoje numatytais 

tikslais, išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, 

daikto žuvimo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas prarandamas ar 

sugenda ne dėl projekto vykdytojo ir (arba) projekto 

partnerio kaltės“;

2019 m. projektams – 43.4 p., nuo 2020 m. 49.4 p.: „ 

Sutarties galiojimo metu ir Sutartyje nurodytu projekto 

tęstinumo laikotarpiu neperleisti jokių savo Sutartyje 

nustatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be CPVA 

leidimo“;

• 2019 m. projektams – 43.5 p., nuo 2020 m. 49.5 p.: 
„užtikrinti valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi“;

• 2019 m. projektams – 43.6 p., nuo 2020 m. 49.6 p.: „be 
CPVA sutikimo neperleisti, neįkeisti ar kitaip neapsunkinti 
nuosavybės į tokį turtą projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 
ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo 
pabaigos“.

• 2019 m. projektams – 43.7 p., nuo 2020 m. 49.7 p.: 
„užtikrinti, kad Fondo lėšomis įsigytas, remontuotas, 
atnaujintas (modernizuotas) ir (arba) rekonstruotas turtas 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nuosavybės teise, 
patikėjimo teise ar panaudos teise priklausytų projekto 
vykdytojui ne trumpiau nei 3 metus po projekto pabaigos“.

• 2019 m. projektams – 43.10 p., nuo 2020 m. 49.10 p.: 
„užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne 
trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos 
be CPVA informavimo projekto vykdytojas nebūtų 
reorganizuojamas ar pertvarkomas“.

PROJEKTO VYKDYTOJUI SUTARTYJE NUSTATYTOS BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS 
SĄLYGOS, GALIOJANČIOS PO PROJEKTO UŽBAIGIMO:



REKOMENDACIJA:

Atsižvelgiant į tai, jog Sporto rėmimo 
fondo tikslas – didinti Lietuvos 
gyventojų fizinį aktyvumą, svarbus yra 
sporto bazės prieinamumo viešinimas. 
Rekomenduojame sporto bazėje, 
internetinėje svetainėje, socialiniuose 
tinkluose viešinti užsiėmimų grafikus 
su būtina informacija, sporto bazės 
darbo laiką ir kitą aktualią informaciją.



Visais klausimais susijusiais su tęstiniais įsipareigojimais 
kreipkitės į teisės ir kokybės kontrolės skyriaus 
programos specialistą Karolį Vaičiulį, el. paštu 
k.vaiciulis@cpva.lt ir tel. Nr. 8 657 96 411.

Įkvėpti judėti! Sėkmės!

Atmintinę parengė Centrinė projektų valdymo agentūra

mailto:k.vaiciulis@cpva.lt

