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Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 2012 m. vasario 3 d. 
įsakymu Nr. ĮV-83 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO 
KULTŪROS IR MENO PROJEKTO FINANSAVIMO 

SUTARTIS 

2012 m. < V r ^ V / d. Nr. KRF-S- fff 
<7 & Vilnius 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau - Ministerija), atstovaujama 

Kultūros ministBrijns kanriarž , ir BĮ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

(projekto vykdytojo pavadinimas, teisinė forma) 

(toliau - Vykdytojas), atstovaujama(-as) direktoriaus Mindaugo Kvietkausko, 

(projekto vykdytojo vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

(toliau kartu - šalys) sudarė šią sutartį. 

1. Sutarties dalykas: 
1.1. Šios sutarties dalykas yra projekto Knyga "Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų 

polilogas 1900-1945" (toliau - projektas) išleidimas vykdymas, (toliau - projektas) vykdymas. 
1.2. Priemonės kodas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiame veiklos 

plane 04.005.01.01.01. 

2. Salių įsipareigojimai: 

2.1. Ministerija įsipareigoja: 
2.1.1. vadovaujantis Kultūros rėmimo fondo tarybos 2012 m. sausio 23 d. sprendimu 

(protokolas Nr. EK 42-5), iš dalies finansuoti šios sutarties 1.1 punkte nurodytą projektą ir skirti 
šiam tikslui, atsižvelgiant į Vykdytojo pateiktą ir Ministerijos patvirtintą Kultūros rėmimo fondo 
kultūros ir meno projekto finansavimo išlaidų sąmatą (toliau - sąmata), kurios formą tvirtina 
kultūros ministras ir kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, 10000, 00 Lt (dešimt tūkstančių litų); 

(suma skaičiais) (suma žodžiais) 

2.1.2. lėšas pervesti Vykdytojui 111955176 į atskirą sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms 
(registracijos kodas) 

Nr. LT 83 7300 0100 0245 6154, esančią AB bankas „Svvedbank", banko kodas 73000. 
(banko pavadinimas) 

2.2. Vykdytojas įsipareigoja: 
2.2.1. sutarties 1.1 punkte nurodytą projektą įvykdyti iki 2012 m. gruodžio 15 d. pagal prie 

šios sutarties pridedamą sąmatą; 
2.2.2. skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal sąmatą ir tik sutarties 1.1 punkte 

nurodytam projektui. Tuo atveju, kai projekto vykdymui yra numatytas ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto (toliau - ilgalaikis turtas) įsigijimas, šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų 
panaudoti ne daugiau kaip 80 procentų ilgalaikio turto vertės; 

2.2.3.* išleidus leidinį, skirti 65 egz. viešosioms bibliotekoms; 
2.2.4.* išleidus leidinį, 2.2.3 punkte nurodytą egzempliorių skaičių pristatyti AB Lietuvos 

paštas, o Ministerijai per 20 kalendorinių dienų pateikti tai įrodančio važtaraščio kopiją 
2.2.5. Projekto reklaminėje medžiagoje nurodyti, kad projektą iš dalies finansuoja Kultūros 

rėmimo fondas; 
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Ministerijos strateginiame plane nurodytų programų priemonių. Jeigu Vykdytojas per Ministerijos 
nustatytą laikotarpį negrąžina nurodytų lėšų, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.7. Ministerija neatsako už sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl sutartyje 
neteisingai nurodytų Vykdytojo rekvizitų bei kitų duomenų. Už jų tikslumą ir teisingumą atsako 
Vykdytojas. 

3.8. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem šalims. 
3.9. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
3.10. Sutartis gali būti nutraukta: 
3.10.1. rašytiniu sutarties šalių susitarimu; 
3.10.2. vienos iš sutarties šalių rašytiniu reikalavimu, jei kita šalis nevykdo ar netinkamai 

vykdo šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų, apie tai raštu informuojant kaltąją sutarties šalį ne 
vėliau nei prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomo sutarties nutraukimo. 

3.11. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo per 14 kalendorinių dienų 
grąžinti Ministerijai visą gautą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sumą. 

3.12. Sutartį nutraukus dėl Ministerijos kaltės, Ministerija pagal Vykdytojo pateiktus 
atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas projekto vykdymo išlaidas, padarytas iki 
sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 2.1.1 punkte numatytos sumos. 

3.13. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus -
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3.14. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai šaliai. 

3.15. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią sutartį. 

* Šie punktai galioja, jei sutarties 1.1 punkte nurodytas sutarties dalykas yra leidinio išleidimas. 

** Sąmatos straipsnis - eilučių visuma, apimanti vienos rūšies paslaugas ir kitas lėšas pagal 
paskirtį. 

4. Salių adresai ir rekvizitai 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

Juridinio asmens kodas 188683671 
Adresas: J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius 
B.s. Nr. LT 15 7300 0100 3532 7962 
Bankas „Svvedbank", AB 
Banko kodas 73000 
Telefonas 2193430,,2f?342£}-
Faksas 2623120 , 
EI. pašto adresas: 

(pareigų pavadinimas^ 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

B\ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
(projekto vykdytojo pavadinimas, teisinė forma) 

Juridinio asmens kodas 111955176 
Adresas: Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius 
Sąsk. LT%3 7300 0100 0245 6154 
Bankas „Svvedbank", AB 
Banko kodas 73000 
Telefonas 2621943, 2125332 
Faksas 2616254 
EI. pašto adresas: direk@llti.lt 

Direktorius A .V. 

(parašas) 

Mindaugas Kvietkauskas 

mailto:direk@llti.lt


F o r m a patvirt inta L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
kultūros min i s tro 2 0 1 2 m. vasar io 3 d. 
į s a k y m u Nr . Į V - 8 3 

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
(projekto vykdytojo pavadinimas) 

111955176 Antakalnio g.6, Vilnius, LT-308 tel./fax 85 2621943, direk@llti.lt 
(projekto vykdytojo kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas) 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 
J. Basanavičiaus g. 5, LT- 01118 
Vilnius 

P R O J E K T O „ K N Y G O S VILNIAUS KULTŪRINIS GYVENIMAS: TAUTŲ POLILOGAS 1900-
1945 I Š L E I D I M O " ĮVYKDYMO 

2012 M. 
(projekto pavadinimas *) 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO KULTŪROS IR MENO PROJEKTO FINANSAVIMO ATASKAITA 

2012-12-28 Nr. 

(data) 

Programa Kul tūros r ė m i m o fondas 

Pr iemonės kodas 04.005.01.01.01 
(Kultūros ministerijos programos pavadinimas, priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio 
veiklos plano 1 formą) 

Sutartyje (2012-05-24, Nr. KRF-S-564) nurodytas projekto įgyvendinimo terminas: 2012 m. gruodžio, mėn. 15 d. 
(data) 

Projekto į vykdymo rezultatai: 

Projekto pobūdis 
(spektaklis, koncertas, 
seminaras, festivalis, 
konferencija, stovykla, 
šventė, paroda, kino filmas, 
leidinys ir kt.) 

Knygos iš le idimas 

Projekto užsibrėžtų tikslų, 
uždavinių įgyvendinimas Leidinys VILNIAUS KULTŪRINIS GYVENIMAS: TAUTŲ POLILOGAS 

1900-1945 išleistas toks , koks sumanytas , tikslas įgyvendintas . 

Pasiekti projekto rezultatai: 
vykdytojų ir dalyvių 
(festivalių, koncertų, 
plenerų dalyvių), tiesiogiai 
susijusių su projekto 
įgyvendinimu, skaičius 
Pasiekti projekto rezultatai: 
žiūrovų, klausytojų, 
išleistų leidinių skaičius 
ir kiti rodikliai 

Leidinys yra 270 psl., su i l iustracijomis, minkštu įr iš imu, išleistas 500 
egz. t iražu. 

mailto:direk@llti.lt
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Projekto įgyvendinimo 
(pristatymo) vieta(-os) 
Lietuvoje ir/ar užsienyje 

Užregis truotas pr is tatymas 2013 m. Vi lniaus knygų mugėje , informacija 
paskelbta laikraštyje Literatūra ir menas 

Informacija apie projektą 
viešojo informavimo 
priemonėse 

Informacija ske lb iama t inklalapiuose www. l l t i . l t , w w w . b e r n a r d i n a i . l t , 
www.lrytas . l t 

Informacija apie projekto 
įvykdymui panaudotas kitas 
projekto vykdytojo lėšas 
ir/ar rėmėjų suteiktos 
paramos finansinę išraišką 
litais 

L L T I lėšos 3000 Lt (maketav imas , korektūros , techninis redagavimas) 

Informacija apie iš projekto 
gautas faktines pajamas 
litais 

-

Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos lėšos 10000 Lt (Dešimt tūkstančių litų) 

(suma skaičiais ir žodžiais) 

panaudotos pagal paskirtį išlaidų sąmatoje prie 20 12 m. gegužės mėn. 24 d. sutarties Nr. KRF-S-564 

nurodytoms išlaidoms padengti. 

(Nepanaudotos lėšos Lt ( litų) grąžintos į Lietuvos Respublikos 

(suma skaičiais ir žodžiais) 

kultūros ministerijos sąskaitą _ ) • 

(grąžinimo dokumento data ir Nr.) 

Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus, nurodytus faktines projekto išlaidas pagrindžiančių 

dokumentų sąraše. Visos ministerijos skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti. 

Projekto vykdytojo v a d o v ą g g ^ ^ ^ ^ Mindaugas Kvietkauskas 

(parašas) , (vardas ir pavardė) 

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) X Vladislava Gruzdienė 

(parašas) (vardas ir pavardė) 

Ataskaitą užpildęs asmuo: 

Gytis Vaškelis, 869953253, gvtis(a),llti.lt 

(Vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas) 

ATASKAITĄ PRIĖMĖ: 

(Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo (darbuotojo), atsakingo už priemonės vykdymą, pareigų pavadinimas) 

(parašas) 

http://www.llti.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.lrytas.lt

