
Perkandiqj r1 or ganizacijq viesqj q pirkimq
organizavimo ir vidaus kontroles'
rekomendacijq 4 priedas

KLAIPEDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA

SIGITAS KUSAS, DIREKTORIUS

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

2018 m.sausio 2 d. Nr. 2
Klaipeda

BEdamas DIREKTORIUS,
(pareigry pavadinimas)

l. PasiZadu:
l ' l ' saugoti ir tik istatymq ir kitq teises.aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 su pirkimususijusi4informacij4,kurimantapsZinoma,atliekant@pareigas;

;ui,,,,irp3z,fril,T::f;:l'oj;1"" 
n*' 

"u'{oi'{Jff'#;(:?'#'l/"tn:iu*,,*^ neturetq garimybes su

1.3. nepasilikti jokiq man pateikrq dokumentq kopijq.
2'Man zinoma,kad su piriimu susijusiq infb;;Jij;kuriq viesqiq pirkimq istatymo ir kitq su joigyvendinimu susijusiq teises aktq nuostato.s numato teiktipirkim" p*,l.iiui"r" outyrurlandioms arbanedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik lpareig"r"r pi.trilo komisijos *pr*"reiosios organizacijosvadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenci"iie i"I".."l-i:f gateriu atst<teisti iit-ri"turos Respubrikosistatymq nustatytais atvejais.
3. Man isaiskinta, kad konfidenciari4 informaciiq sudaro:

t.*,o3,'lJffiffiii3?;llllffioo"ncialum4 nuroa,iii"tJj"' irjos atskleidimas nera privaromas pagar

3'2' visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai,,kuriuos viesqiq pirkimq lstatymo ir kiqsu jo igyvendinimu susijusitl teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo pr*"du.ose daryvaujandiomsarba nedalyvaujandioms Salims;
3'3' informacija, jeigu jos atskleidimas. prieitarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems saliqkomercin iams interesami arba trukdo uZtikrinti ;qfil;;i;kurencii q.

tiere;a,f,ffJ-'ff3:"li"1i,,ll"ides 5! pasizadejima]i*J'iu aaviinti perkandiajai organizaciiai ir

(paraSas) Sigitas Kusas
(vardas ir pavarde)



NelaliSkumo deklaracijos tipine forma,

patvirtinta Vie5qiq pirkimq tarnybos

direktoriaus20lT m. birZelio 23 d.

isakymuNr. 1S-93

(Ne5ali5kumo deklaracijos tipinO forma)

KLAIPEDOSJuozoKARoSoMUZIKOSMoKYKLA

SIGITAS KUSAS, DIREKTORIUS

NESALISKUMO DEKLARACIJA

2018 m. sausio 2 d. Nr. 2
Klaipeda

B[damas CVP IS administratoriumi pasiZadu:

(vieiajame piikime ar pirkime atliekamq pareig4 pavadinimas)

l. Objektyviai, Aatyt<iSt<ai, be iSanfstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq

lygiateisiskumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais'

atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsda;;dt prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu

- pirkimo vykdytojas) 
"adovui 

ar jo lgaliotajam aistovui apie galim4 vie5qiq ir privadiq interesq

konflikt4, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:
2.1. pirkimo procedUrose kaip tiekejas aatyvauja asmuo, susijqs su manimi santuokos, artimos

giminystes at srainyttes rySiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. a1arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes arsvainystes ry5iais:

2.2.l.esu (yra) piriimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;

Z.2.2.turiu(-i) pirti.o irocedurose dalyvaujandioluridinio asmens istatinio kapitalo dali arba

turtiniina54 jame;

Z.2.3.gaunu(-a) i5 pirkimo procedtirose dalyvaujandio juridinio asmensbet kokios r[Sies pajamq;

23. delbet ko{iq litq aptint<ybiq negaliu laikytis 1 punkte nustatytq principq'

3. Man i5ai5kinta, kad:

3.1. asmenys, susi;g su manimi santuokos, artimos giminystes ar-svainystes ry5iais, 
-yra:

sutuoktinis, seneliai,'twai"(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 pagrlstos iniorma3-Ugs apie tai, kad galiu b[ti patekqs i intereso

konflikto situacijq ir nenusi$alinau nuo si atitinkamu pirkimu-susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo

vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq

,pr.noir,t priemimo pr*""r. ar jo stebejime ir atlieka rnllo su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4'

pirtimo u'ytayto.;*, nustatgs, kad patekau ! interesq t<o1ni.\to situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu

pirkimu susijusiq sprendimq priemimo prot..o.ul. jo stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto

situacijq patekau atlikdamas stebetojo funkcijasi pirkirno vykdytojas apie -mano 
atZvilgiu priimt4

sprendim4 inrormuoia inrtitu"ijq ar istaig4, igaliojusiq mane stebetojo teisemis dalyvauti viesojo pirkimo

komisijos posedZiuose;



*Sisr
atlikti
d.

,3. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip.tai numato Lietuvos Respublikos viesqiq ir

int r.rq deiinimo-valstybinej e tarnyboj e i statymas' *

taikomas viesojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos 
"u19Y9 

paskirtiems

us vie5uosius pirkimus, ir vie5qiq pirkimq pro".auiot" JJyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m' sausio I

Sigitas Kusas
(vardas ir pavarde)Direktorius

(pareigos)
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