
Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 

metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės 

„Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

 

 

DEKLARACIJA  

 

(data) 

 

Aš, _________________________________________________, veikiantis (-i) 

pareiškėjo   

(vardas, pavardė) 

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, 

kad nėra toliau 

(pareiškėjo pavadinimas) 

nurodytų aplinkybių: 

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos; 

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje 

(Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už 

nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas 

pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos, tikslinės paramos, 

subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis 

sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 

straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas); 

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos 

informacijos; 

4. pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės 

administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės 

institucijų valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, Vertinimo komisijos nariams; 

5. pareiškėjas turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius 

gebėjimus projektui įgyvendinti; 

6. pareiškėjas nėra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės 

biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų valstybės biudžeto lėšų nėra panaudojęs ne pagal 

tikslinę paskirtį; 

7. pareiškėjui nėra panaikintas paramos gavėjo statusas; 

8. pareiškėjas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui 2020 kalendorinių metų finansinių 

ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, 

vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų 



veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 68.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo 

projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 

metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis bus 

vienašališkai nutraukta. 

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba 

vertimai, yra tikri. 

 

______________________                 _____________________                 ____________________ 

(pareiškėjo vadovo ar jo                                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė )  

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  

 


