Nevyriausybinių organizacijų projektų,
skirtų tėvystėms įgūdžiams ugdyti ir
konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios
tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso
organizavimo 2022–2023 metais nuostatų
1 priedas
DEKLARACIJA
(data)
Aš, _________________________________________________ , veikiantis (-i) pareiškėjo
(vardas ir pavardė)
_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad:
(pareiškėjo pavadinimas)
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
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 ar tikslinės paramos 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 jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos
informacijos.
4. Pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) dienos nebandė gauti konfidencialios
informacijos arba daryti įtakos Ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų
nariams.
5. Pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas,
mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių.
6. Pareiškėjas turi Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystėms įgūdžiams ugdyti
ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo
2022–2023 metais nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių reikalingų žmogiškųjų išteklių ir
tinkamų administracinių gebėjimų įgyvendinti projektą.
Man žinoma, kad, šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją,
vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių
patvirtinimo“, 108.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo 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)
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įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

