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{gyvendindami 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ finansuojamas veiklas, Bendrojo
ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio
ugdymo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros
2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ bei siekiant įgyvendinti projektą „Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau Vykdytojas), kurio juridinio asmens kodas 190995938, registruota buveinė Geležinio Vilko g. 12,
LT-03163 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Salio, veikiančio pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nuostatus,
Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau - Partneris), kurios juridinio
asmens kodas 288742590, registruota buveinė Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, atstovaujama
administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko pagal jam suteiktus įgaliojimus,
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis) ir
susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.
Šalys susitaria bendradarbiauti ir būti partneriais, t. y. kooperuoti savo mate
ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, siekdamos įgyvendinti
projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (toliau Projektas).

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
2. Šia Sutartimi apibrėžiami Partnerio įgaliojimai Vykdytojui, Projekto finansavimas,
Šalių pareigos ir teisės, konfidencialumo reikalavimai, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo
tvarka ir kitos nuostatos.
3. Šalys vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, vadovaudamosi, 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo
didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau - PFSA), ir Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“,
nuostatomis (toliau - Taisyklės).
4. Vykdytojas Projektą įgyvendina kartu su visų Lietuvos savivaldybių
administracijomis ir valstybinėmis mokyklomis.
III SKYRIUS
PROJEKTO PARTNERIO ĮGALIOJIMAI PROJEKTO VYKDYTOJUI
5. įgyvendinant Projekte numatytas veiklas, Partneris įgalioja Vykdytoją vykdyti
mokymo priemonių ir įrangos (toliau - Prekės), skirtos Projekte dalyvaujančioms Partnerio
pavaldžioms bendrojo ugdymo mokykloms (toliau - Mokyklos), viešuosius pirkimus (toliau Viešieji pirkimai).
IV SKYRIUS
PROJEKTO FINANSAVIMAS
6. Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau - Projekto lėšos) pagal patvirtintą Projekto
biudžetą.
7. Projekto lėšas pagal patvirtintą Projekto biudžetą gauna Vykdytojas. Jis apmoka
tiekėjų sąskaitas.
8. Partnerio finansinis įnašas Projektui finansuoti nenumatomas.
V SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYTOJO PAREIGOS IR TEISĖS
9. Vykdytojas įsipareigoja:
9.1. Salių vardu parengti Projekto paraišką ir pateikti ją Všį Centrinei projektų
valdymo agentūrai (toliau - įgyvendinančioji institucija);
9.2. pasirašyti su įgyvendinančiąja institucija iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį (toliau - Finansavimo sutartis) ir šios sutarties kopiją
perduoti Partneriui;
9.3. administruoti Projektą, rengti ir teikti mokėjimo prašymus ir ataskaitas, viešinti
Projekto veiklą, vykdyti kitas Finansavimo sutartyje numatytas veiklas ir įsipareigojimus;
9.4. sudaryti Mokyklų, kurios dalyvaus Projekte ir gaus Prekes, sąrašą, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. spalio 6 d. pasitarime „Dėl Europos
Sąjungos 2014-2020 m. paramos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų
aprūpinimas mokymo priemonėmis gamtos ir tiksliesiems mokslams mokyti“, veiklų planavimo ir
įgyvendinimo“ priimtais sprendimais ir naujausiais Švietimo valdymo informacinės sistemos
duomenimis, ir jį pateikti Partneriui;
9.5. parengti perkamų Prekių sąrašą, vadovaujantis ekspertų sudarytais Mokymo
priemonių ir įrangos, skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymui, komplektais/sąrašu;
9.6. parengti Prekių technines specifikacijas;
9.7. suderinti su Partneriu Prekių pirkimo sutarčių (toliau - Pirkimų sutartys) tarp
tiekėjo, Partnerio - kaip pirkėjo, ir Vykdytojo - kaip mokėtojo, projektus;
9.8. vykdyti Prekių Viešuosius pirkimus;
9.9. parengti ir pateikti Partneriui ir konkursą laimėjusiam tiekėjui pasirašyti Pirkimo
sutartis;
9.10. užtikrinti Pirkimo sutarčių vykdymą;
9.11. vykdyti mokėjimus pagal Pirkimo sutartyse numatytas sąlygas;
9.12. parengti ir pateikti mokykloms gamtos ir technologinių mokslų mokymo
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metodikas;
9.13. vykdyti Projekto įgyvendinimo ir Partnerio įsipareigojimų vykdymo stebėseną;
9.14. teikti Partneriui visą su Projektu susijusią informaciją.
VI SKYRIUS
PROJEKTO PARTNERIO PAREIGOS IR TEISĖS
10. Partneris įsipareigoja:
10.1. skirti Projekto koordinatorių, kuris užtikrins bendradarbiavimą tarp Vykdytojo ir
Partnerio;
10.2. per Vykdytojo nurodytą laikotarpį pateikti visus prašomus dokumentus, reikalingus
Projekto paraiškai parengti;
10.3. užtikrinti, kad Mokyklos Vykdytojui laiku teiktų informaciją ir vykdytų kitus
įpareigojimus, siekiant tinkamai vykdyti Projektą;
10.4. per Vykdytojo nurodytą laikotarpį suderinti su Vykdytoju Pirkimo sutarčių
projektus;
10.5. gavus iš Vykdytojo parengtas Pirkimų sutartis, per Vykdytojo nurodytą
laikotarpį jas pasirašyti ir išsiųsti Vykdytojui;
10.6. organizuoti Prekių priėmimą Mokyklose, tinkamą priėmimo dokumentų
tvarkymą;
10.7. užtikrinti Prekių tinkamą naudojimą ir saugojimą Mokyklose, prireikus, atstatyti
ir atkurti prarastą turtą;
10.8. teisės aktų nustatyta tvarka perduoti Prekes Mokykloms ir pagal Taisyklių
reikalavimus užtikrinti tinkamą gautų Prekių apskaitą;
10.9. užtikrinti naudojimąsi finansuotos veiklos rezultatais Projekto vykdymo metu ir
5 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. išlaikyti ir tinkamai eksploatuoti turtą
(Prekes) tik Projekto tikslais;
10.10. 5 metus po Projekto pabaigos be Vykdytojo žinios, įgyvendinančiosios
institucijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rašytinio sutikimo neperleisti,
neparduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti savo daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar
sukurti skiriamos Projekto lėšos;
10.11. tinkamai viešinti Projektą: informuoti apie dalyvavimą Projekte savo ir
Mokyklų intemetinėse svetainėse, eksponuoti Vykdytojo perduotas Projekto viešinimo lenteles
Mokyklose ne trumpiau kaip 5 metus po Projekto pabaigos;
10.12. Vykdytojui teikti papildomą informaciją, reikalingą Projektui įgyvendinti;
10.13. bendradarbiauti su Projekto Vykdytoju, Prekių Tiekėjais, Projektą prižiūrinčiais
ir kontroliuojančiais asmenimis, sudaryti sąlygas Vykdytojui, įgyvendinančiajai institucijai ir
kitoms, turinčioms teisę tai daryti, institucijoms tikrinti visus su Projekto lėšų naudojimu susijusius
dokumentus, Partnerio veiklą, laiku teikti visą pageidaujamą informaciją. Užtikrinti, kad teikiami
dokumentai būtų sistemiškai surūšiuoti, teisingi, aiškūs ir pakankami išlaidoms pagrįsti;
10.14. pasikeitus Mokyklos teisinei formai, statusui, pavadinimui ar Partneriui
įsiregistravus arba išsiregistravus kaip PVM mokėtojui, per 5 kalendorines dienas apie tai
informuoti Vykdytoją.
VII
SKYRIUS
KONFIDENCIALUMAS
11. Partneris sutinka, kad kitos šalys rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją,
duomenis (taip pat ir esančius Struktūrinių fondų valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje)
apie jį ir jo veiklą, būtiną priimti sprendimus dėl Projekto lėšų išmokėjimo ir kitiems tikslams,
susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrole.
12. Vykdytojas įsipareigoja sudarant ir vykdant Sutartį neviešinti gautos
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informacijos, susijusios su Partnerio veikla, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Šalims
suteikiama teisė keistis turima informacija su kitomis institucijomis, administruojančiomis
Projekto lėšas.
13. Šios Sutarties ir Finansavimo sutarties sąlygos yra konfidencialios ir be Šalių
sutikimo viešai neskelbiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės
aktais nustatytus atvejus ir bendro pobūdžio informaciją apie Projekto esmę, Projekto įgyvendinimo
eigą, nustatytus Projekto įgyvendinimo pažeidimus ir pan.
VIII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
14. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visiško Šalių
įsipareigojimų įvykdymo.
15. Partneris gali inicijuoti Sutarties nutraukimą Šalių susitarimu, kuriame yra
nurodyti terminai ir procedūros.
16. Vykdytojas gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, jei Partneris nevykdo šios
Sutarties nuostatų ar vykdo jas netinkamai arba jei vykdydamas Projektą pažeidė Lietuvos
Respublikos įstatymų ar kitų teisės norminių aktų reikalavimus.
17. Vykdytojas, konstatavęs ir turėdamas įrodymus, kad Partneris nevykdo šios
Sutarties nuostatų ar vykdo jas netinkamai arba vykdydamas Projektą pažeidė Lietuvos Respublikos
įstatymus ar kitų teisės norminių aktų reikalavimus, privalo raštu įspėti Partnerį ir suteikti 15 darbo
dienų terminą padėčiai ištaisyti.
18. Vykdytojui nutraukus šią Sutartį arba Partneriui atsisakius dalyvauti Projekte,
Mokyklos yra išbraukiamos iš Projekte dalyvaujančių mokyklų sąrašo. Tokiu atveju, jei Prekės yra
pristatytos Mokykloms, Partneris ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pareikalavimo privalo
grąžinti Vykdytojui visas lėšas už Prekes (toliau - Lėšos) pagal Vykdytojo Partneriui pateiktas
sąskaitas faktūras.
19. Partneris, laiku negrąžinęs Lėšų, privalo mokėti 0,02 procento grąžintinų Lėšų
dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
IX SKYRIUS
KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
20. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
21. Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus
išspręsti ginčo per 2 mėnesius nuo ginčo pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teismuose.
22. Sutarties pakeitimai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties papildymai ir
pakeitimai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių parašais ir antspaudais.
23. Visi pranešimai, reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami paštu
arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais.
24. Šalys įsipareigoja pasikeitus adresams ar fakso numeriams informuoti viena kitą
apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pasikeitimo.
25. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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X
SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI
Vykdytojas

Partneris

Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras

Prienų rajono
savivaldybės administracija

Adresas
Geležinio Vilko g. 12,
LT-03163, Vilnius
Įstaigos kodas 190995938
Tel. (8 5) 264 9452
Faksas (8 5) 264 9450
EI. paštas: sac@sac.smm.lt

Adresas
Laisvės a. 12,
LT-59126, Prienai
Įstaigos kodas 288742590
Tel. (8 319)61 136
Faksas (8 319) 61 199
EI. paštas: laimute@prienai.lt
XI
SKYRIUS
ŠALIŲ PARAŠAI

Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centro direktorius

Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktorius

Tautvydas Salys

Egidijus Visockas

(parašas)

A.V.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro atstovas, atsakingas už Sutarties sudarymą ir vykdymą Dalia Lėckaitė, Projektų administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9449, ei. p. dalia.leckaite@sac.smm.lt
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Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą
formos priedas
(Partnerio deklaracijos forma)

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai
(partnerio pavadinimas, adresas)

PARTNERIO DEKLARACIJA*

2016 10-31
-

(data)
Prienai
(sudarymo vieta)

Aš, Egidijus Visockas, patvirtinu, kad:
(vardas ir pavardė)
1. Esu susipažinęs (-usi) su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.
2. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir
įsitikinimu, yra teisinga.
3. Aš arba mano atstovaujamas partneris esu (yra) įvykdęs (įvykdžiusi) su mokesčių ir socialinio
draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei
partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio
valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams
asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai).
4. Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar
* Atskiras partnerio deklaracijas pasirašo visi paraiškos 3 punkte „Informacija apie partnerį (-ius)“ nurodyti partneriai arba jų
vadovai ar įgalioti atstovai.
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mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris
(-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos
dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas
Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl
Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 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).
5. Mano atstovaujamam partneriui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą
valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
6. Esu susipažinęs (-usi) su paraiškos priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės
vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis nustatymą“ pateiktais duomenimis apie mane arba mano atstovaujamą partnerį ir patvirtinu, kad
šie duomenys teisingi (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
7. Man arba mano atstovaujamam partneriui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos
Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema
(EPRIS) arba susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.
8. Dėl manęs arba mano atstovaujamo partnerio nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES
finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma Lietuvos
Respublikoje registruotiems viešiesiems ir užsienyje registruotiems juridiniams asmenims ar užsienio
piliečiams).
9. Mano atstovaujamam partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo ar pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms
įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam partneriui, kuris yra fizinis asmuo,
nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos.
10. Man arba mano atstovaujamam partneriui 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 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).
11. Mano atstovaujamas partneris paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs
metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip
nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų
registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina
rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai
arba jų filialui) (šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai partneris yra fizinis asmuo).
12. Mano arba mano atstovaujamo partnerio, kaip ūkinę komercinę veiklą vykdančių fizinių asmenų,
ar mano, kaip partnerio vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės
viešaisiais interesais.
13. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių
lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
14. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų
būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas
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2014-2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.
15. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti
išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų
finansuoti) apmokėjimą.
16. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių
institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atstovai ir (ar) įgalioti asmenys audituotų ar tikrintų mano,
kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
17. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant
šią deklaraciją).
18. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos
kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS).
19. Sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (vardas, pavardė, pareiškėjo pavadinimas,
projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat
paraiškos vertinimo rezultatai, priimti sprendimai finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija
apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant
projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų
skelbiami svetainėje www.esinvesticiios.lt.

Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
(partnerio / partnerio vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas,
jei galima nurodyti)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2015 m. spalio 23 d. posėdžio protokolu Nr. 22
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos
priedas

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KLAUSIMYNAS APIE PIRKIMO IR (ARBA) IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TINKAMUMĄ FINANSUOTI IŠ EUROPOS
SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR (ARBA) LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠŲ
__________________Prienų rajono savivaldybės administracija___________________
Pamerio pavadinimas
____ 2016-10-31____
__ Prienai_____
data
vieta
(Klausimynas pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti iš ES
struktūrinių fondų ir (arba) LR biudžeto lėšų, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Jeigu pareiškėjas turi partnerį (-ių), kuris (-ie) vykdys su projekto įgyvendinimu
susijusius pirkimus, pareiškėjas atsako į klausimus lentelėje už kiekvieną projekto partnerį atskirai1. Laukeliuose pažymimi tik teisingi atsakymai).*

1 Pildomas priedas yra neatskiriama paraiškos dalis ir partneris (-iai) yra susipažinęs (-ę) su šiame priede teikiama informacija ir partnerio deklaracijoje patvirtina, kad teikiama informacija yra
teisinga.
* Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS).
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PVM įstatymo 20-29 ir 31-331 straipsnių detalizavimas:
1. su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos (PVM įstatymo 20 straipsnis);
2. socialinės paslaugos ir susijusios prekės (PVM įstatymo 21 straipsnis);
3. švietimo ir mokymo paslaugos (PVM įstatymo 22 straipsnis);
4. kultūros ir sporto paslaugos (PVM įstatymo 23 straipsnis);
5. politinių partijų, profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų ir veikiančių narystės pagrindu pelno nesiekiančių juridinių asmenų savo nariams teikiamos paslaugos bei tiekiamos prekės
(PVM įstatymo 24 straipsnis);
6. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų savo nariams teikiamos paslaugos bei kai šie asmenys kitą asmenį aprūpina personalu (PVM įstatymo 24 straipsnis);
7. pelno nesiekiančių juridinių asmenų organizuojamų labdaros ir paramos renginių metu šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos (PVM įstatymo 24
straipsnis);
8. nepriklausomų grupių savo nariams teikiamos paslaugos (PVM įstatymo 24 straipsnis);
9. pašto paslaugos (PVM įstatymo 25 straipsnis);
10. radijas ir televizija (PVM įstatymo 26 straipsnis);
11. draudimo paslaugos (PVM įstatymo 27 straipsnis);
12. finansinės paslaugos (PVM įstatymo 28 straipsnis);
13. specialūs ženklai (PVM įstatymo 29 straipsnis);
14. nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma (PVM įstatymo 31 straipsnis);
15. nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas (PVM įstatymo 32 straipsnis);
16. ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas bei prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM neapmokestinami (PVM įstatymo 33 ir 331 straipsniai);

17. kita.

Informaciją pateikė:
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Švietimo
skyriaus vyriausioji
specialistė_____________
(Pareigų pavadinimas)

Laimutė Jančiukienė

(vardas, pavardė,
telefonas)

Informaciją teikia: Švietimo aprūpinimo centro buhalterė Audronė Karaliūnienė, tel. 8 5 2649 464

