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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymo
2straipsnio5dalimi,3daliesSpunktubei4straipsnio2dalimi,5straipsniolir2dalimis,22
straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Privadiq interesq deklaracijq pildymo, tikslinimo,
papildymo ir pateikimo taisyklemis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos

2020 m. gruodZio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 ,,Del privadiq interesq deklaracijos formos bei jos

pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo",Zemai(iq muziejaus ,,Alka"
nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos kultflros ministro 2019 m. vasario 25 d. isakymu Nr.

IV-113 ,,Del Zemaidiq muziejaus ,,Alkao' nuostatq patvirtinimoo' 28.1,28.6 papunkdiais ir
Zemaidi,4 muziejaus ,,Alka" direktoriaus isakymais:2022 m. vasario 1 d. isakymu Nr. V-5 ,,Del
lematdrr4 muziejaus ,,Alka" darbuotojq pareigybiq s4raSo, investiciniq projektq igyvendinimo
laikotarpiu, patvirtinimo";2022 m. kovo 15 d. isakymu Nr. V-27 ,,Del nuolatines vie5qjq pirkimr"l

komisijos sudarymo";2022 m. kovo 15 d. isakymu Nr. V-28 ,,Del pirkimq organrzatoriq skyrimo

organizuoti ir vykdyti Zemaidiq muziejaus ,,Alka" reikmems reikalingq prekiq, paslaugq ir darbq

pirkimus":
l"Tvirtinupareigybiq,kuriaseinantysasmenysprivalodeklaruotiprivadiusinteresus,

s4ra54:

.[.1. Vadovai, strukturiniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai:
1.1.1. Direktorius;

Ll .2. Muziej aus direktoriaus pavaduotoj as - vyriausiasis fondq saugotoj as ;

1 . 1 .3. Muziej aus direktoriaus pavaduotoj as muziej inei veiklai;
1.1.4. Buhalterines apskaitos skyriaus vyr. buhalteris;

1.1.5. Rinkiniq apskaitos ir apsaugos skyriaus vedejas;

1.1.6. Kult[rines veiklos ir komunikacijos skyriaus vedejas;

1.1.7. Strateginio planavimo ir infrastruktfiros skyriaus vedejas;

1.1.8. Skyriaus,,Zemaidiq kaimo muziejus" vedejas.

1.2. Vie5qjq pirkimq komisijos nariai:
1.2.1. Direktorius;
1 .2.2. Muzi ej aus direktori aus p avaduotoj as muziej inei veiklai ;

1.2.3. Buhalterines apskaitos skyriaus vyr. buhalteris;

L2.4, Strateginio planavimo ir infrastrukturos skyriaus vedejas;

1.2.5.Strateginio planavimo ir infrastruktlros skyriaus infrastruktDros valdymo

specialistas;

1.2.6. Strateginio planavimo ir infrastrukt[ros skyriaus vie5qjq pirkimq specialistas.



1.3. Paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys (taip pat ir maZos vert6s
pirkimus vykdantys pirkimq organizatoriai):

1.3.1. Strateginio planavimo ir infrastrukt[ros skyriaus vedejas;

1.3.2. Strateginio planavimo ir infrastrukt[ros skyriaus vieSqjq pirkimq specialistas;

1.3.3. Strateginio planavimo ir infrastrukturos skyriaus iikio administravimo specialistas.

1.4. Vie5ojo pirkimo iniciatoriai:
1.4.1. Muziejaus direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis fondq saugotojas;

7 .4.2. Muziej aus direktoriaus pavaduotoj as muziej inei veiklai;
1.4.3. Buhalterines apskaitos skyriaus vyr. buhalteris;

1.4.4. Rinkiniq apskaitos ir apsaugos skyriaus vedejas;

1.4.5. KultDrines veiklos ir komunikacijos skyriaus vedejas;

1.4.6. Strateginio planavimo ir infrastruktDros skyriaus vedejas;

1.4.7. Skynaus ,,Zemaidiq kaimo muziejus" vedejas;

1.4.8. Rinkinirl apskaitos ir apsaugos skyriaus muziejininkas - skaitmenintojas;

L4.9. Strateginio planavimo ir infrastrukt[ros skyriaus infrastrukt0ros valdymo
specialistas;

1.4.10. Strateginio planavimo ir infrastruktlros skyriaus vie5qjq pirkimq specialistas;

l.4.Il. Strateginio planavimo ir infrastruktDros skyriaus informaciniq technologijq
specialistas;

1.4.I2. Strateginio planavimo ir infrastruktflros skyriaus ukio administravimo
specialistas;

I.4.13. Skyriaus ,,2emai(,i4kaimo muziejus" kult0rines veiklos koordinatorius.
1.5. VieSqjq pirkimq procedtirose dalywaujanfys ekspertai.
2.Nurodau:
2. 1 . Asmenims, dirbantiems 1 .1 . papunktyj e nurodytose pareigybese, pateikti, tikslinti ar

papildyti privadiq interesq deklaracijas Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos nustatyta tvarka
elektroninemis priemonemis.

2.2. Asmenims, dirbantiems L2. - 1.5. papunkdiuose nurodytose pareigybese, pateikti,

tikslinti ar papildyti privadiq interesq deklaracijas Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos
nustatyta tvarka elektroninemis priemonemis iki dalyvavimo pirkimq procedtrose pradZios.

2.3. Veiklos administravimo specialistei Loretai Valauskei su Siuo isakymu supaZindinti

visus naujai priimtus (paskirtus ar i5rinktus) ir einandius 1.1. - 1.5. papunkdiuose nurodytas

pareigas darbuotojus.

3. 1g a I i o j u juristg Salomej4 Antanavidieng, kontroliuoti irpriZiflreti, ar einantys 1.1.

- 1.5. papunkdiuose nurodytas pareigas asmenys laikosi Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq

interesq derinimo istatymo nuostatq, laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas, konsultuoti juos

privadiq interesq deklaravimo klausimais.

4. P r i p a L i s t u netekusiu galios Zemaidit4 muziejaus ,,Alka" direktoriaus 2021 m.

vasario 8 d. isakym4 Nr. V-10 ,,Del pareigq, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privadius

interesus, s4raSo patvifiinimo"

Direktore
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Laima Brasiene - Strategin-i
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vimo ir infrastruktDros skyriaus vie5qjq pirkimq specialiste,


