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PasiZadu:
1.1. saugoti

naudoti visq su pirkimu
ir tik istatYmq ir kitq teises aktq nustatlrtais tikslais ir tvarka
Zi"".u, uili"k*i pirkimo organizatoriaus pareigas bei esat
susijusi4 informacijq, kuri man
atsakingai uZ VP Planavim4:

"pr

(pareigl Pavadinimas)
kad tretieji asmenys neturetq galimybes su
1.2. man Patiketus dokumentus saugoti tokiu biidu,
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jais susipaZinti ar Pasinaudoti;
i.:. nepasiiikti jokiq man pateiktu dokyqeltq koq-tju'. r,:-y--:-.
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-:-r-:*., iararrrmn
kuriq viesqlq pirkimq
istatymo ir kitq sujo
2. Man zinoma, kad su pirkimu ttitij"rq
dalyvaujandioms arba
aktq ,uortuior nrmato teikti pirkimo procedtirose
teises
susijusiq
igyvendinimu
pirkimo komisijos ar perkandiosios organizacijos
nedalyvaujandioms s.r,i,r., gaesiuteikti tt6;;tg"tas
galesiu atikleisti tik Lietuvos Respublikos
vadovo ar jo igalioto usm"inr. Konfident-iltq in"for,nurijq

r'i"*'ii:i'

:

(lstatymq
r j. nustatYtais atvej ais.
kad konfidencialiq informacijq sudaro:

uun isuistirta
ii.t ..iut irjos atskleidimas
3.1. informacija, kurio, tonno.n"iuiirrq;rr"o6

nera privalomas pagal

Lietuvos Respublikos teises aktus;
kuriuos viesqiq pirkimq istatymo ir kitq
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai,
dalyvaujandioms
nuostatos nenumato teikti pirkimo procedtirose
su jo lgyvendinimu susijusiq teises aktq
arbanedalyvaujandioms Salims;
. !-r-r-.---^ daro
,r^-^ nuostoliq
tpic.riems (al'
Saliq
-,,^ornrirr teisetiems
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas priestryuja lstatymams'
sqZiningq konkurencij q'
komerciniams interes"ams aiUa trufao uZtikrinti
perkandiajai organizacijai ir
4. Esu ispetas, kad, paZeide, Sli ;uti,ud.ji.q] turesiu atlyginti
Renata Zuberniene
(vardas ir pavarde)

Ne5ali5kumo deklaracij os tipine forma,
patvirtinta Vie5qiq pirkimq tarnybos

direkloriaus20lT m. birZelio 23 d.
isakymu Nr. lS-93
(Ne5ali5kumo deklaracijos tipind forma)

KLAIPEDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
RENATA ZUBERNIENE, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UXTO REIKALAMS
NTSa.T,TSTUMO DEKLARACIJA
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Nr. I

Klaipeda
Btidama VP organizatoriumi bei atsakinga uZ VP planavim4. pasiZadu:
(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)
l. Objektyviai, dalykiSkai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).
2. Nedelsdamas ra5tu praneSti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu
- pirkimo vykdytojas) vadowi ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir privadiq interesq
konflikt4, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:
2.1. pirkimo procedflrose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes rySiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. aS arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedtirose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba
turtini ina54 jame;
2.2.3. gaunu(-a) i5 pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rii5ies pajamq;
23. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustatytq principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais, yra:
sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys ir jq
vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu bfiti patekgs i intereso
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimq su atitinkamu pirkimu susijusiq
sprendimq priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimq.
Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu
pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad iinteresq konflikto
situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atZvilgiu priimt4
sprendim4 informuoja institucijq ar istaigq, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vieSojo pirkimo
komisijos posedZiuose;
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