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VšĮ Vilkaviškio ligoninės direktoriaus įsakymu 

2022 m. rugsėjo 05 d. V-76 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės (toliau- Ligoninė) viešųjų ir privačių interesų 

derinimo tvarkos aprašo tikslas- užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų Ligoninėje 

prevenciją; 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, Privačių interesų deklaracijų pildymo, 

tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos 

bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, siekiant užtikrinti 

tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą VšĮ Vilkaviškio 

ligoninėje. 

3. Ligoninės direktoriaus įsakymu tvirtinamas VšĮ Vilkaviškio ligoninės pareigybių, kurias 

einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (toliau- Pareigybių sąrašas); 

4. Darbuotojai, išvardinti Pareigybių sąraše, privalo teisės aktų nustatyta tvarka pildyti, 

tikslinti ir pateikti privačių interesų deklaracijas. 

5. Deklaruojantis asmuo, deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per 

Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo 

asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Deklaracijos pateikiamos 

elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę 

sistemą; 

6. Deklaracijos teikiamos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nustatytais terminiais: 

6.1. pirmą kartą deklaruojama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į darbą ar paskyrimo 

į pareigas dienas; 

6.2. deklaracija tikslinama per 30 kalendorinių dienų, jei atsiranda naujų deklaruotinų 

duomenų; 

6.3. deklaracija tikslinama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei 

paaiškėja naujų interesų konfliktą galinčių kelti aplinkybių. 

7. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimų vykdytojas) 

pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, 

http://www.epaslaugos.lt/


ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai 

deklaraciją pateikia (jeigu ji dar nebuvo pateikta) iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios. 

Pirkimų vykdytojų pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti 

supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, 

pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti 

atšaukti iš atitinkamų pareigų; 

8.  Pirkimo iniciatorius gali inicijuoti pirkimą tik tam skyriui, kuriame jis dirba; 

9.  Ligoninės direktorius paskiria asmenį, atsakingą už Aprašo 3 punkte nurodytų asmenų 

deklaravimo ir deklaracijose pateiktų duomenų stebėseną ir kontrolę. 

10. Darbuotojas, atsakingas už deklaracijų priežiūrą ir kontrolę: 

10.1. prižiūri, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas;  

10.2. konsultuoja darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais. 

11. Už deklaracijose nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingas deklaruojantis asmuo; 

12. Aktualių deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje 

www.vtek.lt; 

13. Ligoninės direktorius ar jo įgalioti atstovai, pirkimų vykdytojų vadovai arba jų įgalioti 

asmenys (dėl pirkimų vykdytojo pirkimų komisijų narių, asmenų, pirkimų vykdytojų vadovų paskirtų 

atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujančių 

ekspertų, pirkimo iniciatorių) raštu įsipareigoja saugoti asmens duomenų, nurodytų deklaracijoje, 

paslaptį. Informacija apie deklaracijoje nurodytus duomenis tretiesiems asmenims teikiama tik 

įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; 

14. Su deklaruojančio asmens pateiktomis deklaracijomis turi teisę susipažinti Valstybinė 

mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisėsaugos, audito, kontrolės 

institucijos ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymus turi teisę susipažinti su tokia informacija; 

15. Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingų duomenų nurodymą arba 

deklaruotinų duomenų nenurodymą, pateiktų duomenų tikrumą įstatymų nustatyta tvarka atsako 

deklaraciją teikiantis asmuo. 
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