2014–2020 m. programinio laikotarpio
vietos projektų, pateiktų pagal vietos
plėtros
strategijas,
įgyvendinamas
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo procedūros aprašo
8 priedas
(Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos forma)
____________________________________________________________________
(įrašomas VPS vykdytojos pavadinimas)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINTOJO
NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA
Nr.
(data)
(sudarymo vieta)

Aš, ________________________________________________________, vertindama (-s) vietos
(įrašoma vietos projekto paraiškos vertintojo (-s) vardas ir pavardė)

projektą, finansuojamą įgyvendinant __________________________________ parengtą ir Žemės ūkio
(VPS vykdytojos pavadinimas)

ministerijos patvirtintą vietos plėtros strategiją „___________________________“ (toliau – VPS),
(VPS pavadinimas)

vietos projekto paraiškos vertintoja (-s):
1. Pasižadu objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasi (-s) įstatymų
viršenybės, lygiateisiškumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, nesavanaudiškumo, nešališkumo,
skaidrumo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais etikos principais, atlikti savo
pareigas.
2. Pažymiu, kad neturiu turtinių ar neturtinių interesų, susijusių su VPS įgyvendinti skirtos
paramos administravimu ir skirstymu. Kiek man žinoma, nėra jokių ankstesnių ar dabartinių faktų arba
aplinkybių, kurie leistų abejoti mano nešališkumu.
3. Jei paaiškėtų, jog deklaracijos 2 punkte nurodyto pobūdžio interesų konfliktas egzistuoja arba
yra galimybė jam atsirasti, pasižadu raštu apie tai informuoti savo _____________________________
(VPS vykdytojos pavadinimas)

vadovą arba jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti nuo viso vietos projekto vertinimo proceso.
4. Pasižadu savo arba asmenų, susijusių su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais,
privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, gauta vertinant vietos projekto
paraišką, atliekant vietos projekto paraiškos vertinimo kontrolę ir (ar) vykdant kitas priskirtas funkcijas.
5. Pasižadu išlaikyti paslaptyje visą man pateiktą informaciją bei patikėtus dokumentus
(konfidencialią informaciją), naudodamas juos tik sprendimo rengimo ar svarstymo procedūroje.
Pasižadu šios konfidencialios informacijos neatskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus Lietuvos
Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.
Esu perspėta (-s), kad pažeidusi (-ęs) šį pasižadėjimą turėsiu atsakyti už savo veiklą pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus.
______________

_________________________
2017 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

(parašas )

(vardas ir pavardė)

2017 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

