
 
   

 
(Deklaracijos forma) 

 
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai 

 
Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto Nr. _____ 

 
____________________________________________________________________ 
           (Projekto administratoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) 

         [pildoma, jei Projekto administratorius – juridinis asmuo] 
 

__________________________________________________________________________ 
             (Projekto administratoriaus atstovas (vardas,  pavardė, asmens kodas), veikiantis pagal  

                 [nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia Projekto administratoriaus atstovas] 
 
 

DEKLARACIJA 
 

200__ m. ___________ ___ d. Nr. _____ 
__________________________ 

           (Vietovės pavadinimas) 
 

Aš, ______________________________________________________________________,  
        (vardas, pavardė) 

atstovaudamas Projekto administratorių, kuris įgyvendina daugiabučio namo, esančio adresu 

___________________________ modernizavimo investicijų projektą Nr. ____ (toliau – Projektas) 

pagal 200__ m. ___________ ___ d. Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti 

teikimo pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą sutartį Nr. ____ (toliau – Sutartis),  

 
Patvirtinu, kad:     
- Projekto administratorius yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymu (Žin., 1992, Nr.14-
378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos ir 
Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, 
Nr. 36-1282), Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo 
procedūrų metodinių reikalavimų, patvirtintų Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 
direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1.6-16 „Dėl Daugiabučių namų 
modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 
patvirtinimo“, nuostatomis; 

- Projekto administratoriaus veiklai finansuoti ______________________________________ 
[nurodyti einamuosius kalendorinius metus, jei Projekto administratoriaus finansiniai metai sutampa 
su kalendoriniais metais arba rašyti šiais einamaisiais finansiniais metais]  
nėra ir nebus skirta daugiau kaip 50 procentų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ar kitų 
joms prilygintų, kaip Europos Sąjungos paramos fondų lėšų ir panašiai, arba kitų viešųjų ar 



 
privačiųjų juridinių asmenų lėšų, skirtų viešiesiems interesams tenkinti (toliau – viešosios 
lėšos); 

- Projekto administratoriui yra žinoma, kad atskirais finansiniais metais jo veiklos 
finansavimui gavus daugiau kaip 50 procentų viešųjų lėšų, jis tampa perkančiąja organizacija 
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000, 2006, Nr. 4-
102), todėl tais finansiniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, turi 
vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pažeidus šią 
nuostatą, iš Projekto administratoriaus bus pareikalauta sugrąžinti pagal Sutartį suteiktą 
paramą. 

 
Projekto administratorius sutinka, kad:      
- Projekto įgyvendinimas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas Būsto ir urbanistinės plėtros 

agentūros (toliau – Agentūra) ir (arba) jos įgaliotų asmenų ar kitų turinčių teisę Projekto 
administratorių tikrinti asmenų (t.y. kompetentingų Lietuvos Respublikos ir Europos 
Sąjungos institucijų, kontroliuojančių viešųjų lėšų naudojimą, įgaliotų asmenų); 

- Agentūros ir (arba) jos įgalioti ar kiti turintys teisę Projekto administratorių tikrinti asmenys 
atliktų patikrinimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir pagal Sutartį suteiktos valstybės 
paramos panaudojimu.  

 
Projekto administratorius įsipareigoja:      

- nedelsiant informuoti Agentūrą apie bet kokius Projekto įgyvendinimo pasikeitimus ar 
nukrypimus nuo Sutarties sąlygų; 

- nedelsiant informuoti Agentūrą apie papildomą viešųjų lėšų skyrimą Projekto 
administratoriui; 

- bendradarbiauti su Agentūros ir (arba) jos įgaliotais ar kitais turinčiais teisę Projekto 
administratorių tikrinti asmenimis bei sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto 
įgyvendinimo vietą ir vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą; 

- Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, po projekto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos 
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų nuo 
Projekto įgyvendinimo pabaigos, tvarkyti ir saugoti visus dokumentus, susijusius su Projekto 
įgyvendinimu ir pagal Sutartį suteiktos valstybės paramos panaudojimu, ir užtikrinti, kad šie 
dokumentai būtų prieinami Agentūros ir (arba) jos įgaliotų ar kitų turinčių teisę Projekto 
administratorių tikrinti asmenų patikrinimui; 

- Agentūrai pareikalavus, per jos nustatytą terminą grąžinti pagal Sutartį suteiktą valstybės 
paramą, jeigu Projektas nebuvo įgyvendintas taip, kaip numatyta Sutartyje arba buvo pažeisti 
Metodiniai reikalavimai ir (arba) kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 
Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas pasirašyti šią deklaraciją 

Projekto administratoriaus vardu. 
 
 

_______________________    ___________________________________ 
  (Parašas)              Projekto  administratoriaus  atstovas       
    (Vardas, pavardė) 


