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                                   PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJA 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, sekretoriaus, organizatoriaus  vardas ir pavardė) 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, SEKRETORIAUS, 

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 
 

20.... m. ............................d.  

                                                            Velžys 

 

 

Būdamas Viešojo pirkimo komisijos _______________________________ , 

pasižadu:                                        (Pirmininku, nariu, sekretoriumi, organizatoriumi) 

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

tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir 

skaidrumo principais, atlikti Viešojo pirkimo komisijos 

_________________________ pareigas; 

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi 

santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam 

vadovauja toks asmuo;  

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės 

ryšiais: 

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

organų narys,  

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

kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame, 

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

rūšies pajamų; 

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

nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Viešojo pirkimo komisijos paskyrusios 

perkančiosios gimnazijos vadovui ir nusišalinti.              

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų 

sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, 

seserys ir jų vaikai. 

 

 

 

.................................              .......................................................................   
       (Parašas)                                                                               (Vardas 
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                             PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJA 

 
 

________________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, sekretoriaus, organizatoriaus  vardas ir pavardė) 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, SEKRETORIAUS, 

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS  

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

200__ m.________________ d. 

Velžys 
 

Būdamas Viešųjų pirkimų komisijos  ______________________________________,  

                                         (Pirmininku, nariu, sekretoriumi, pirkimo organizatoriumi) 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu; 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų 

galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti 

pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti 

tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto 

asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti 

pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių 

teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą 

konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai 

organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius. 
 

 

 

 

.................................                                  ..................................................................... 
       (Parašas)         (Vardas, Pavardė) 

 


