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FINANSUOJAMA IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ 

 

 

(Pareiškėjo ar partnerio pavadinimas) 

 

 

 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

DEKLARACIJA 
 

  Nr. _   
(Data) 

 
 

 

(Sudarymo vieta) 
 

 

Aš, , 
(Pareiškėjo ar partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad: 

1. Mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))*_ , 
(Pareiškėjo ar partnerio pavadinimas) 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

2. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdžiusi (-ęs) su mokesčių 

ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. 

3. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto 

ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) 

nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti 

ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms). 

4. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas 

gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo 

grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų 

fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų 

ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui). 



 

5. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios 

bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar 

kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, 

neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, 

išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 

590 ,,Dėl Finansinės paramos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos 

Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos 

finansinių mechanizmų, 2009– 2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių 

mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę 

paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma). 

6. Mano kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs 

interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais. 

7. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis. 

8. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti 

įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014– 

2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu. 

9. Sutinku užtikrinti vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą 

tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų 

išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą. 

10. Sutinku, kad vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu su juo pateikti ne visi 

prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją). 

11. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra bandęs gauti 

konfidencialios informacijos arba daryti įtakos Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupei ir jos 

nariams. 

12. Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga. 

13. Už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsakau įstatymų nustatyta tvarka. 
 

*Jeigu vietos plėtros projektinis pasiūlymas teikiamas su partneriu (-iais), deklaraciją pildo kiekvienas 

juridinis asmuo. 
 

 

 

 
 

   

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


