
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES 
S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO  VŠĮ ALYTAUS 
APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE  

 

2021 m. sausio  25 d. Nr. V-60  

Alytus 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatomis: 

1. N u s t a t a u, kad: 

1.1. teisės aktų nustatyta tvarka privačius interesus privalo derinti šie VšĮ Alytaus 

apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojai, užimantys šias pareigas: 

1.1.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojai; 

1.1.2. padalinių vedėjai (vadovai) ir slaugos administratoriai; 

1.1.3. gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai; 

1.1.4. viešųjų pirkimų komisijos nariai; 

1.1.5. viešųjų pirkimų iniciatoriai (nurodyti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 

direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. V-85 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“), viešųjų 

pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų ekspertai, kiti viešųjų pirkimų vykdytojai;  

1.2. asmenys, siekiantys įsidarbinti į įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas pareigas VšĮ 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje (pagrindinėje darbovietėje), privalo būti deklaravę 

privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.   

2. N u r o d a u šio įsakymo 1 punkte nurodytiems asmenims iki 2021-03-01 pateikti 

privačių interesų deklaracijas elektroniniu būdu Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai per 

privačių interesų registrą (PINREG) ir pateikti informaciją Personalo skyriaus vedėjui Tautvydui 

Džiautui apie deklaracijos pateikimą. 

3. S k i r i u Personalo skyriaus vedėją Tautvydą Džiautą VšĮ Alytaus apskrities               

S. Kudirkos ligoninės asmeniu, atsakingu už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, 

interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija 

klausimais. 

4. Į p a r e i g o j u  Personalo skyriaus vedėją Tautvydą Džiautą: 

4.1. informuoti į pareigas priimamus asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius 

interesus kitais pagrindais (turinčius deklaruojančio asmens statusą), apie pareigą nustatyta tvarka ir 

terminais pateikti deklaraciją; 

4.2. esant pagrįstiems duomenims apie galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo pažeidimą, tikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis ir deklaruojančio asmens privačius 

interesus; 

4.3. priimti sprendimus dėl deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo: jį patenkinti 

arba, vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytais kriterijais, motyvuotu 

rašytiniu sprendimu pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti asmenį toliau atlikti tarnybines 

pareigas; 

4.4. deklaruojančių asmenų prašymu arba savo iniciatyva teikti rekomendacijas dėl 

Įstatymo nuostatų laikymosi; 

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nustatyta 

tvarka atlikti tyrimą dėl deklaruojančio asmens galbūt padaryto Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo;
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4.6. laiku atlikti nuolatinę (prevencinę) deklaruojančių asmenų privačių interesų 

deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną, nustatyti planinius (rutininius) visų deklaruojančių 

asmenų privačių interesų deklaracijų tikrinimo periodus. Iš privačių interesų deklaracijų turinio 

nustačius, kad deklaruojančiam asmeniui einant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas, 

nedelsiant raštu jam rekomenduoti, nuo kokių klausimų jis turėtų nusišalinti, arba nušalinti jį 

(neskirti atitinkamų tarnybinių užduočių) savo iniciatyva; 

4.7. užtikrinti laiku atliekamą informacijos apie įstaigoje atliktus tyrimus ir priimtus 

sprendimus dėl tarnybinės etikos (elgesio) normų laikymosi teikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai; 

4.8. supažindinti šio įsakymo 1 punkte nurodytas pareigas užimančius darbuotojus su šiuo 

įsakymu. 

5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 

direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. V-27 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo VšĮ 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“.  

 

  

 

 

Direktorius                                                                    Artūras Vasiliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautvydas Džiautas, (8 315) 579 84 

 

 

Bernadeta Navalinskienė, (8 315) 579 83 

2021-01-25    

 


