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Nr.

—

1. Ar JOs ir su Jumis santuokos, artimos giminystes ar svainystes ryiais susijçs asmuo turite
tiesioginhi. ar netiesioginhl4 interesq (ryk.i) su vaistinio preparato registruotoju ar lygiagretaus importo leidimo
turetoju, ar medicinos pagaibos priemones (toiiau MPP) gamintoju, arba jq atstovu (toiiau gamintojas), t.
y. dirbate kurioje nors Lietuvos ar u±sienio jmoneje Car jos gaiiotoje atstovybeje Lietuvoje), kuri yra
gamintojas? GaibOt kitaip atstovaujate iems gamintojams (turite akcij, bendradarbiaujate ir kt.)?
TAIP D
—

NEX
Jei atsakete ,,TAIP’,
pavadinim ir kt.:

pateikite isamiq informacijq,

—

nurodydami interesi. pobOdj, gamintojo

2. Ar per paskutinluosius 5 metus JOs ar su Jumis santuokos, artimos giminystes ar svainystes
ryiais susijçs asmuo turejote finansinil4 santykii4 su gamintoju (gamintojas sumokêjo u J0s4 ar su Jumis
artimais ryiais susijusio asmens daiyvavimq konferencoje, kongrese, pasitarime, simpoziume ar kt.,
sumokéjo honorarq u praneimq, rat, konsu itacijq, studij)? GaibOt dalyvavote gamintojo atilekamuose
kiln ikinluose tyrimuose arba gavote dovanq, kurk verté virija 1 MGL, ir kt.?
TAIP D

NEX
Jei atsakete ,,TAIP’, pateikite isami informacij, nurodydami interesq pobudj, gamintojo
pavadinim ir kt.:

3. Ar per paskutiniuosius 5 metus buvote susijçs darbo santykiais su kuriuo nors gamintoju?
TAIP i:

NEX
Jei atsakete ,,TAI P,
pavadinim ir kt.:

pateikite isami informacij, nurodydami interest. pobüd, gamintojo

4. Ar yra kitq apiinkybiq, gaiinöiq turéti jtakos JOsq, kaip Tarpinstitucines derybq déi vaistinil.l
preparat1 ir medicinos pagaibos priemoniq kainq nustatymo komisijos (toiiau Komisija) nario, Komisijos
posedyje daiyvaujanOio speciaiisto, neprikiausomo eksperto arba asmens, teikianOio ivadas ar kitaip
—

_____________________________________

daranöio takq Komisijos spreridimo priemimul objektyvumui ir neaIikumui prumant sprendimus del
gamintojo deryboms pasiolytos vaistiniil preparatli ir medicinos pagalbos priemoniq kainos, j natorinés
nuolaidos, kiekio ir tiekimo utikrinimo?
TAIP i:
NEX
Jei atsakete ,,TAIP”,
pavadinim ir kt.:

pateikite isamiq informacij,

nurodydami interesq

pobQd, gamintojo

(‘Jeigu nors / vienq i pateiktq klausimq atsakète TAIP”, privalote nusialinti nuo diskusUq ir
balsavimo. KomisUa turi fvertint ar ie interesal gall turêti /takos prilmant sprendirnus ir atviru balsa vimu
sprsti del tolesnio JUsq dalyvavimo Komis4ios darbe.)
,,

Patvirtinu, kad interesl4 dekiaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi ir isamOs, u± ji. teisingumq
atsakau jstatymq nustatyta tvarka. Pripa±jstu, kad i dekiaracija neatleidia nuo Komisijos darbo reglamento
nuostatll vykdymo. Pasikeitus ioje dekiaracijoje nurodytiems duomenims, paadu ne vêliau kaip per 7
kalendorines dienas p0 duomenq pasikeitimo u±pildyti nauj dekIaracij ir apie gaIim interesi.4 konflikt
praneti Komisijos pirmininkui bei kitiems sprendimo rengimo, svarstymo ir priemimo procedoroje
dalyvaujantiems asmenims.
Man iaikinta, kad asmenys, susijç su manimi artimos giminystes ar svainystes ryiais, yra:
sutuoktinis, seneliai, tévai (Itêviai), vaikai (vaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaiiai, brolial, seserys ir jq vaikai, taip
pat sutuoktinio téval, broliai, seserys irjq vaikai.

Interesq dekiaracija teikiama KomisF
araas)

irmininkui.
2ilvinas Danys
(Vardas, pavarde)

(Deklaracq priemusio asmens paraas, vardas, pavarde, data)
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