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ĮSAKYMAS 

 DĖL  VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ 

LAIKYMOSI TVARKOS ĮGYVENDINIMO 

                                                        2022 m. gegužės 03 d. Nr. VĮ-06 

Bitėnai  

 

         

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 

str. 1 ir 2 dalimis, 1 d. 2 ir 3 punktais ir 2 dalimi rekomendacijomis dėl Lietuvos respublikos viešųjų 

ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtintos 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291, 

nuostatomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 

„Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų 

deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  BĮ ,,Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus “ viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės tvarkos aprašą (pridedama). 

2. T v i r t i n u  BĮ ,,Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus “ pareigybių sąrašą, 

kurias einantys asmenys, privalo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus: 

2.1.  Įstaigos vadovas; 

2.2.  Įstaigos vadovo pavaduotojas – Vyr. rinkinių saugotojas; 

2.3. Viešųjų pirkimų organizatorius. 

3. S k y r i u BĮ ,,Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus“ direktoriaus 

pavaduotoją – Liną Macijauskienę, atsakinga už viešųjų ir privačių interesų deklaravimo 

administravimą, darbuotojų konsultavimą, informacijos pateikimą Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijai, kontrolės funkcijų atlikimą ir privačių interesų deklaracijų ir 

dokumentų saugojimą ir išvardintų funkcijų vykdymą: 

3.1.  Informuoja darbuotojus apie privalomą deklaravimą ir nurodo terminus, iki kada 

privalu pateikti deklaracijas; 

3.2.  konsultuoja darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais; 

3.3.  Tikrina deklaracijose pateiktus duomenis ir privačius interesus; 

3.4.  Teikia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nuostatų laikymosi; 



3.5.  Rengia rašytines išankstines rekomendacijas; 

3.6.  Sprendžia konfliktų valdymo bei kitus tarnybinės etikos klausimus.  

3.7. Atlieka kitas BĮ ,,Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus “ viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės tvarkos apraše numatytas 

funkcijas. 

4.  Į g a l i o j u BĮ ,,Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus “ direktoriaus 

pavaduotoją – Liną Macijauskienę: 

4.1.  pasirašyti raštus, siunčiamus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai. 

4.2.  esant abejonių dėl interesų konflikto požymių, prevencijos ir valdymo, privačių 

interesų deklaravimo tinkamumo ar kitų Įstatymo nuostatų praktinio taikymo, ieškoti 

informacijos savarankiškai  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) interneto 

svetainėje (www.vtek.lt), skiltyje ,,privačių interesų deklaravimas“, dėl papildomų 

klausimų konsultuotis su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija šios komisijos 

svetainėje nurodytais telefonais ir el. pašto adresais. 

5. Į s i p a r e i g o j u supažindinti Liną Macijauskienę su šiuos įsakymu ir  BĮ ,,Pagėgių 

savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus“ viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatų laikymosi kontrolės tvarkos aprašu bei informaciją paskelbti  Įstaigos 

internetinėje svetainėje www.jankausmuziejus.lt 

6. Įsakymo kontrolę pasilieku sau. 

 

 

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto 

g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo 

suinteresuotam asmeniui dienos.    

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                Liudvika Burzdžiuvienė 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtek.lt/
http://www.jankausmuziejus.lt/



