
______________ 
 

Forma patvirtinta 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 

 
(Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma) 

 

 
 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO BENDROJI (A) DALIS 
 
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 
 

KEISTA: 
1. 2008 04 24 įsakymu Nr. 1K-154 (nuo 2008 05 01) 

(Žin., 2008, Nr. 50-1868) 
2. 2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 

(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
3. 2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų 
bendrai finansuojamo projekto 
(toliau – projektas) pavadinimas 

 

 

Pareiškėjo rekvizitai:  

Pareiškėjo pavadinimas  

Kodas  

Buveinės adresas:  

Gatvė  

Namo numeris  

Pašto kodas  

Vietovė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Atsakingas asmuo (institucijos 
vadovas arba jo įgaliotas asmuo): 

 

Vardas, pavardė  

Pareigos  

Asmuo ryšiams:  

Vardas, pavardė  

Pareigos  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 
2. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ FINANSUOTI PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) 
 

KEISTA: 
1. 2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 

(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
2. 2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Veiksmų programa  

Prioritetas  



Uždavinys  

Priemonė  

Kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo 
Nr.  

 

 
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (IUS) 
 

Ar projektas turi partnerį (-ius) □ taip  
□ ne  
Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius), 
nepildoma. 

 

Eil. Nr. 
Partnerio 

pavadinimas 
Kodas 

Buveinės adresas 

gatvė 
namo 

numeris 
pašto kodas vietovė 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
4. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI PRAŠOMA PARAMA 
 

KEISTA: 
2008 09 30 įsakymu Nr. 1K-300 (nuo 2008 10 05) 

(Žin., 2008, Nr. 114-4371) 
 

Projekto įgyvendinimo vieta □ 
□ 
□ 

 
Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų 
 

Apskritis Savivaldybė 

  

 
Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda 
 

Visos savivaldybės   

 

Eil. 
Nr. 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Požymis 
Eil. 
Nr. 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Požymis 
Eil. 
Nr. 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Požymis 

1. Akmenės rajono  21. Klaipėdos rajono  41. Skuodo rajono  

2. Alytaus miesto  22 Kretingos rajono  42. Sakių rajono  

3. Alytaus rajono  23. Kupiškio rajono  43. Šalčininkų rajono  

4. Anykščių rajono  24. Lazdijų rajono  44. Šiaulių miesto  

5. Birštono  25. Marijampolės  45. Šiaulių rajono  

6. Biržų rajono  26. Mažeikių rajono  46. Šilalės rajono  

7. Druskininkų  27. Molėtų rajono  47. Šilutės rajono  

8. Elektrėnų  28. Neringos miesto  48. Širvintų rajono  

9. Ignalinos rajono  29. Pagėgių  49. Švenčionių rajono  

10. Jonavos rajono  30. Pakruojo rajono  50. Tauragės rajono  

11. Joniškio rajono  31. Palangos miesto  51. Telšių rajono  

12. Jurbarko rajono  32. Panevėžio miesto  52. Trakų rajono  

13. Kaišiadorių rajono  33. Panevėžio rajono  53. Ukmergės rajono  

14. Kalvarijos  34. Pasvalio rajono  54. Utenos rajono  



15. Kauno miesto  35. Plungės rajono  55. Varėnos rajono  

16. Kauno rajono  36. Prienų rajono  56. Vilkaviškio rajono  

17. Kazlų Rūdos  37. Radviliškio rajono  57. Vilniaus miesto  

18. Kėdainių rajono  38. Raseinių rajono  58. Vilniaus rajono  

19. Kelmės rajono  39. Rietavo  59. Visagino miesto  

20. Klaipėdos miesto  40. Rokiškio rajono  60. Zarasų rajono  

 
5. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 
 

Projekto esmė 

 

 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 

 

 

Projekto tęstinumas 

 

 
6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 
 

KEISTA: 
2008 09 30 įsakymu Nr. 1K-300 (nuo 2008 10 05) 

(Žin., 2008, Nr. 114-4371) 
 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto veiklos 
Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 

rodikliai 

1.  1.1  1.1.1   

1.1.2   

1.1.3   

1.1.4   

1.1.5   

1.2  1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

1.2.4   

1.2.5   

1.3  1.3.1   

1.3.2   

1.3.3   

1.3.4   

1.3.5   

       

 
7. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 
 

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 
(mėnesiais) 

 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
veiklos 

pavadinimas 

Pradėta iki 
projekto ir 

finansavimo 
sutarties 

pasirašymo 
dienos 

Projekto 
mėnuo, kai 
pradedama 

projekto 
veikla 

Projekto 
mėnuo, kai 
baigiama 
vykdyti 
projekto 

veikla 

Projekto veiklos vykdymo mėnuo 

1 2 3 ...            

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
8. PROJEKTO BIUDŽETAS 
 
8.1. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO ARBA 

SANGLAUDOS FONDO, BIUDŽETAS 
KEISTA: 

1. 2008 09 30 įsakymu Nr. 1K-300 (nuo 2008 10 05) 
(Žin., 2008, Nr. 114-4371) 

2. 2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 

 

Nr. Išlaidų pavadinimas 

Bendra 
projekto 
tinkamų 

finansuoti 
išlaidų 

(toliau – 
tinkamos 
finansuoti 
išlaidos) 
suma, Lt 

Iš jų 
PVM, Lt 

Veiklos Nr. 

1.1.1. 1.1.2. ...   

1. Žemė        

1.1. Žemės įsigijimas        

1.2. Kita (...)        

2. Nekilnojamasis turtas        

2.1. Nekilnojamojo turto įsigijimas        

2.2. Kita (...)        

3. Statyba, rekonstravimas, 
remontas ir kiti darbai 

       

3.1. Statyba, rekonstravimas ir 
kapitalinis remontas 

       

3.2. Einamasis remontas        

3.3. Kita (...)        

4. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas        

4.1. Baldai        

4.2. Tikslinės transporto priemonės        

4.3. Kompiuterinė įranga        

4.4. Programinė įranga        

4.5. Patentai/licencijos/prekių ženklai        

4.6. Kita (...)        

4.7. Kita (...)        

4.8. Kita (...)        

5. Paslaugos        

5.1. Projektavimas        

5.2. Techninės, projekto vykdymo 
priežiūros ir panašios paslaugos 

       

5.3. Studijos        

5.4. Kita (...)        

6. Projekto administravimas ir 
vykdymas 

       

6.1. Darbo užmokestis projektą 
administruojantiems asmenims ir 
komandiruočių išlaidos 

       

6.2. Projekto administravimo paslaugų 
pirkimas 

       

6.3. Kitos projekto administravimo ir 
vykdymo išlaidos (biuro, 
komunalinės ir panašios 
paslaugos) 

       

6.4. Viešinimas        

6.5. Auditas        



6.6. Kita (...)        

6.7. Darbo užmokestis projektą 
vykdantiems asmenims ir 
komandiruočių išlaidos 

       

7. Nusidėvėjimas (amortizacija)        

7.1. Nusidėvėjimas (amortizacija)        

8. Kryžminis finansavimas        

8.1. Mokymai        

8.2. Metodikų ir kitų dokumentų 
rengimas 

       

8.3. Kita (...)        

 IŠ VISO:        

 
8.2. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETAS 
 

KEISTA: 
2008 04 24 įsakymu Nr. 1K-154 (nuo 2008 05 01) 

(Žin., 2008, Nr. 50-1868) 
 

Nr. Išlaidų pavadinimas 

Bendra 
tinkamų 

finansuoti 
išlaidų 

suma, Lt 

Iš jų 
PVM, Lt 

Veiklos Nr. 

1.1.1. 1.1.2. ...   

1. Vykdymas        

1.1. Darbo užmokestis        

1.2. Projektą vykdančio personalo 
komandiruotės 

       

1.3. Paslaugos        

1.4. Mokymo priemonių (trumpalaikio 
turto) įsigijimas 

       

1.5. Ilgalaikio nematerialiojo turto 
įsigijimas 

       

1.6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 
(amortizacija) 

       

1.7. Turto nuoma        

1.8. Viešinimas        

1.9. Kita (...)        

2. Projekto dalyvių išlaidos        

2.1. Dirbančiųjų darbo užmokestis        

2.2. Dalyvių kelionės, komandiruotės ir 
dalyvavimas renginiuose 

       

2.3. Kita (...)        

2.4. Kita (...)        

2.5. Kita (...)        

3. Kryžminis finansavimas        

3.1. Statyba, rekonstravimas ir 
kapitalinis remontas 

       

3.2. Einamasis remontas        

3.3. Ilgalaikio turto įsigijimas        

3.4. Kita (...)        

4. Tiesioginės išlaidos (1+2+3)        

5. Netiesioginės išlaidos        

5.1. Netiesioginės išlaidos        

6. IŠ VISO (4+5):        

 
9. BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS 
 
9.1. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO ARBA 

SANGLAUDOS FONDO, BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS 
 



KEISTA (pavadinimas): 
2008 09 30 įsakymu Nr. 1K-300 (nuo 2008 10 05) 

(Žin., 2008, Nr. 114-4371) 
 

Nr. Išlaidų pavadinimas 

Bendra 
tinkamų 

finansuoti 
išlaidų 

suma, Lt 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt 

N metai N+1 metai N+2 metai N+... metai 

1. Žemė    ... ... 

2. Nekilnojamasis turtas    ... ... 

3. Statyba, rekonstravimas, 
remontas ir kiti darbai 

     

4. Įranga, įrenginiai ir kt. 
turtas 

     

5. Paslaugos      

6. Projekto administravimas 
ir vykdymas 

     

7. Nusidėvėjimas 
(amortizacija) 

     

8. Kryžminis finansavimas      

 Iš viso:      

 
9.2. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETO 

IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS 
 

Nr. Išlaidų pavadinimas 

Bendra 
tinkamų 

finansuoti 
išlaidų 

suma, Lt 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt 

N metai N+1 metai N+2 metai N+... metai 

1. Vykdymas      

2. Projekto dalyvių išlaidos      

3. Kryžminis finansavimas      

4. Tiesioginės išlaidos      

5. Netiesioginės išlaidos      

 Iš viso:      

 
10. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt 

1. Prašomos lėšos  

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 2.1+2.2 

2.1. Viešosios lėšos 2.1.1+2.1.2+2.1.3 

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos  

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos  

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių 
lėšos ir kt.) 

 

2.2. Privačios lėšos 2.2.1+2.2.2 

2.2.1. Nuosavos lėšos  

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai  

3. Iš viso 1+2 

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos 
(numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti 
numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai 
projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos schemas) 

 

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola  



 
11. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Tinkamumo finansuoti 
reikalavimų neatitinkančių 

išlaidų suma (Lt) 

Kokioms projekto veikloms 
numatytos šios išlaidos 

Numatomas arba turimas šių 
išlaidų finansavimo šaltinis 

1.    

2.    

...    

 
12. STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 

KEISTA: 
2008 09 30 įsakymu Nr. 1K-300 (nuo 2008 10 05) 

(Žin., 2008, Nr. 114-4371) 
 

Rodiklio pavadinimas Reikšmė 

Produktų rodikliai 

  

Rezultatų rodikliai 

  

 
13. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS 
 

Parametras Pagrindimas 

Darnus vystymasis 
 

 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
 

 

 
14. EUROPOS SĄJUNGOS (TOLIAU – ES) STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS 
 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Viešumo priemonė (-ės) Požymis 

Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, 
nurodytoms reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje 

 

Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms reglamento 
(EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje 

 

Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam 
tikros veiksmų programos pavadinimą pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 
straipsnio 4 dalies nuostatas 

 

Dalyvaujantiesiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant 
tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant dalyvavimo 
patvirtinimo pažymėjimuose ir sertifikatuose ar kituose dokumentuose pagal 
reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas 

 

 
15.  

KEISTA: 
1. 2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 

(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
2. 2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
3. 2013 09 12 įsakymu Nr. 1K-315 (nuo 2013 09 18) 

(Žin., 2013, Nr. 98-4881) 
 

 
PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 



 
____________________________________ 

(pareiškėjo pavadinimas, adresas) 
 

_________ _________ 
(data, vieta) 

 
 

Aš, __________________, patvirtinu, kad: 
          (vardas ir pavardė) 
šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir 

įsitikinimu, yra teisinga; 
prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma; 
mano atstovaujamo juridinio asmens vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios 

bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) 
asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano atstovaujamo juridinio asmens apskaitos 
dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl mano atstovaujamo juridinio asmens 
per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 
bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jos (jo) organizavimą ar 
vadovavimą jai (jam), už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų 
neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto 
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą 
akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, 
neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo 
prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių 
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo 
priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą 
elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos 
duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 
ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto 
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių 
popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu 
dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, 
kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (ši nuostata 
netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) 
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų); 

mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kurie yra perkėlę gamybinę veiklą Europos Sąjungos 
valstybėje narėje arba į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, nėra taikoma išieškojimo procedūra; 

mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas, teikdami paraišką, nepažeidžia 
darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus reglamentuojančių Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktų; 

mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar 
restruktūrizavimo, taip pat nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos, atstovaujama 
valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as); 

nesu ir nebuvau nelegaliai įdarbinęs (-usi) trečiųjų valstybių piliečių; 
man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti 

įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 
metų struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu; 

sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią 
deklaraciją); 

sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;  

sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto 
pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos 
unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 
(www.esparama.lt). 

 
______________________  _______________  ________________  

 (pareiškėjo atsakingo asmens (parašas) (vardas ir pavardė)  
 pareigų pavadinimas) 

 
16. 



KEISTA: 
1. 2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 

(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
2. 2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
3. 2013 09 12 įsakymu Nr. 1K-315 (nuo 2013 09 18) 

(Žin., 2013, Nr. 98-4881) 
 

PROJEKTO PARTNERIO DEKLARACIJA 
 

_____________________________________ 
(projekto partnerio pavadinimas, adresas) 

 
__________ _________ 

(data, vieta) 
 

Aš, ___________________, patvirtinu, kad: 
                    (vardas ir pavardė) 
esu susipažinęs (-usi) su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą; 
šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir 

įsitikinimu, yra teisinga: 
mano atstovaujamo juridinio asmens vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios 

bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) 
asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano atstovaujamo juridinio asmens apskaitos 
dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl mano atstovaujamo juridinio asmens 
per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 
bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jos (jo) organizavimą ar 
vadovavimą jai (jam), už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų 
neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto 
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą 
akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, 
neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo 
prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių 
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo 
priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą 
elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos 
duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 
ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto 
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių 
popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu 
dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, 
kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (ši nuostata 
netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) 
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų); 

mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kurie yra perkėlę gamybinę veiklą Europos Sąjungos 
valstybėje narėje arba į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, nėra taikoma išieškojimo procedūra; 

mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar 
restruktūrizavimo, taip pat nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos, atstovaujama 
valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as); 

nesu ir nebuvau nelegaliai įdarbinęs (-usi) trečiųjų valstybių piliečių; 
man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti 

įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu; 

sutinku, kad: 
paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;  
informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto 

aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos svetainėje (www.esparama.lt). 

______________________  _______________  ________________  
    (pareiškėjo atsakingo asmens (parašas) (vardas ir pavardė) 
 pareigų pavadinimas) 



 
17. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PARAIŠKOS REGISTRAVIMO LAPAS 

 
KEISTA: 

2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 

 
(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registravimo žyma) 

 

Įgyvendinančioji institucija:  

Įgyvendinančiosios institucijos padalinys (jei 
yra): 

□ centrinė būstinė  

□ regioninis padalinys _________________  

Paraiškos gavimo data: 
 

 

Projekto pavadinimas:  

Registracijos numeris:  

Kodas pagal prioritetinę sritį:  

Finansavimo formos kodas:  

Ekonominės veiklos kodas:  

 
___________________________  _________  ____________________ 
(įgyvendinančiosios institucijos atsakingo (parašas) (vardas ir pavardė) 
 darbuotojo pareigų pavadinimas) 

______________ 


