
VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJA 

 

 

 __________________________________________________________________________  
(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

2020 m. sausio 06 d. 

Vilnius 

 

Būdamas  ______________________________________________________ , pasižadu: 
(pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti man pavestas pareigas (užduotis). 

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos (toliau kartu – viešojo pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą 

viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. viešojo pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis 

asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2. aš arba man artimas asmuo: 

2.2.1. esu (yra) viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų 

narys; 

2.2.2. turiu(-i) viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo 

dalį arba turtinį įnašą jame; 

2.2.3. gaunu(-a) iš viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios 

rūšies pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

3.2. viešojo pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į 

intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu viešuoju pirkimu susijusių sprendimų 

priėmimo, viešojo pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą 

su atitinkamu viešuoju pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano 

su viešuoju pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Viešojo pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau 

į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu viešuoju pirkimu susijusių sprendimų 

priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas 

stebėtojo funkcijas, viešojo pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja 

instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo, (projekto 

konkurso, supaprastinto projekto konkurso vertinimo) komisijos posėdžiuose; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų 

ir privačių interesų derinimo įstatymas. 

 

 

_________________________   ____________________ 
(Vardas ir pavardė)     (parašas) 

 


