
Mokslo populiarinimo  
priemonių apdovanojimų konkurso 

sąlygų 1 priedas 
 

DALYVIŲ TINKAMUMO KONKURSUI REIKALAVIMAI 
 

Konkurso dalyviai turi atitikti minimalius tinkamumo reikalavimus: 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai ir 
informacija 

1.1. Konkurso dalyvis (fizinis asmuo) arba teikėjo 
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos 
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę 
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 
(turintys) teisę parengti ir pasirašyti teikėjo apskaitos 
dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra 
išnykęs ar panaikintas) ir dėl teikėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 
ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 
turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos ar 
valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio 
valstybės institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
paraiškų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas yra 
ilgesnis nei paraiškų pateikimo 
terminas, toks dokumentas taip pat yra 
priimtinas. 

 

1.2. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra 
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra 
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar 
susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus. 

Valstybės įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas, patvirtinantis, 
kad konkurso dalyvis nėra 
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra 
iškelta bankroto byla ar vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, 
nėra siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo 
sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 
iki 60 dienų iki paraiškų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 
terminas ilgesnis nei paraiškų 
pateikimo terminas, toks dokumentas 



Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai ir 
informacija 

jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

1.3.  Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 
įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, ar šalies, kurioje yra Akademija, 
reikalavimus. Konkurso dalyvis laikomas 
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, 
įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, 
jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra 
mažesnė kaip 50 eurų.  

Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo 
įrodymui konkurso dalyvis turi 
pateikti Valstybinės mokesčių 
inspekcijos ar valstybės įmonės 
Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 
dokumentą, patvirtinantį jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio 
šalies institucijos dokumentą, išduotą 
ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų 
pateikimo termino pabaigos. 

Įsipareigojimų, susijusių su socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo 
įrodymui pateikiama: 

- jeigu konkurso dalyvis yra juridinis 
asmuo, registruotas Lietuvos 
Respublikoje, iš jo nereikalaujama 
pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių 
dokumentų. Akademija tikrina 
paskutinės paraiškų pateikimo termino 
dienos duomenis. 

- jeigu konkurso dalyvis yra fizinis 
asmuo, registruotas Lietuvos 
Respublikoje, jis pateikia Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 
teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio 
socialinio draudimo fondo įstaigų, 
susijusių su Valstybinio socialinio 
draudimo fondo administravimu, 
išduotą dokumentą, arba pateikia 
valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotą dokumentą, 
patvirtinantį jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis. 

 

Pastabos: 

1. Reikalavimai dokumentams, kuriuos konkurso dalyvis teikia patvirtindamas atitikimą 
aukščiau nurodytiems tinkamumo reikalavimams: 

1.1. Konkurso dalyvio rengiami dokumentai turi būti pasirašyti dalyvio vadovo ar jo įgalioto 
asmens ir pažymėti teikėjo antspaudu, jeigu teikėjas turi antspaudą; 

1.2. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu nurodant 
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo pirmąją raidę), pavardę ir datą. Jeigu 
teikėjas turi antspaudą, kopija patvirtinama ir tiekėjo antspaudu; 

1.3. Jeigu konkurso dalyvis negali pateikti aukščiau esančios lentelės 1.1. punkte nurodytų 
dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami 



dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali dalyvio 
deklaracija;  

1.4. Akademija gali paprašyti vietoj pateiktų dokumentų kopijų, parteikti dokumentų originalus. 

2. Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė, tai aukščiau pateiktos lentelės reikalavimus turi 
atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis atskirai. 

3. Jeigu Akademija turi abejonių dėl konkurso dalyvio atitikties šiame priede nurodytiems 
reikalavimams, Akademija turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus konkurso dalyvio 
nurodytus asmenis (užsakovus, klientus) tam, kad būtų gauta visa apie konkurso dalyvį reikalinga 
informacija. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys nepatvirtina konkurso dalyvio pateiktos informacijos 
teisingumo, Akademija turi teisę atmesti konkurso dalyvio paraišką.  


