
KURŠĖNŲ LIGONINĖS PRIVAČIŲ INTERESŲ
DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

I. BENDROJI DALIS

 1. Šioje atmintinėje apžvelgiama privačių interesų deklaravimo tvarka, privalomus
pateikti  duomenis,  deklaracijos  pateikimo  terminus,  nušalinimo  procesus,  esant  interesų
konflikto atvejams.

2.  Deklaracijas  privalo  pateikti  įstaigos  darbuotojai,  kurie  atlieka  funkcijas
susijusias  su  gydomąja  veikla,  viešaisiais  pirkimais,  turintys  teisę  savarankiškai  priimti
sprendimus.

II. PRIVALOMI DEKLARUOTI DUOMENYS

3. Privačius interesus deklaruojantys asmenys privalo deklaruoti:
3.1. ryšius su juridiniais asmenimis (privačių interesų deklaracijos formos ID001,

priedas  ID001J  Vyriausios  etikos  komisijos  (toliau  –VTEK)  skeliamos  interneto  svetainės
tinklalapyje  www.pinreg.vtek.lt)  nurodant  deklaruojančio  asmens  pareigas  ir  jo  sutuoktinio,
partnerio,  sugyventinio  pareigas  išorėje,  įstaigoje,  asociacijoje  ar  fonduose,  bei  dalyvavimą
juridiniuose asmenyse, taip pat kitus ryšius, galinčius sukelti interesų konfliktą.

3.2. Sandorius:
3.2.1. deklaruojant pirmą kartą - sudarytus deklaruojančio asmens ar sutuoktinio,

sugyventinio,  partnerio per pastaruosius 12 mėnesių iki  Deklaracijos pildymo datos bei kitus
galiojančius  vienašalius,  dvišalius  ir  daugiašalius  sandorius  su  juridiniais  asmenimis,  jeigu
sandorio vertė viršija 3000,00 eurų; 

3.2.2.  tikslinant  deklaraciją  per  30  kalendorinių  dienų  nuo  pasikeitimo  dienos,
privaloma deklaruoti  vienašalius,  dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais  asmenimis,
jeigu sandorio vertė viršija 3000,00 eurų.

3.3. Gautas dovanas:
3.3.1 deklaruojant pirmą kartą – iš juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus iš artimų

asmenų) deklaruojančio ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per pastaruosius 12 mėnesių
iki Deklaracijos pildymo datos, jeigu dovanų vertė didesnė negu 150,00 eurų;

3.3.2. tikslinant deklaraciją – per 30 d. nuo duomenų pasikeitimo dienos deklaruoti
privaloma  iš  juridinių  ir  fizinių  asmenų  (išskyrus  iš  artimų  asmenų)  deklaruojančio  ar  jo
sutuoktinio,  sugyventinio,  partnerio  gautas  dovanas,  jeigu dovanų vertė  didesnė negu 150,00
eurų.

3.4. Ryšius:
3.4.1. su fiziniais asmenimis, nurodant deklaruojančio asmens ir (ar) jo sutuoktinio,

sugyventinio, partnerio ryšius su fiziniais asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas;
3.4.2  individualią  veiklą,  vykdomą  deklaruojančio  asmens,  sutuoktinio,

sugyventinio, partnerio, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
3.5. Kitus duomenis ir aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

III. DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TERMINAI

4. Privačius interesus deklaruojantys asmenys Deklaraciją privalo pateikti:
4.1.  pirmą kartą  -  per 1 mėn.  nuo priėmimo į  darbą ar paskyrimo eiti  pareigas

dienos;
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4.2.  pasikeitus  pateiktoje  Deklaracijoje  nurodytiems  duomenims  -  per  30
kalendorinių dienų;
 4.3. nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas), paaiškėjus naujoms
aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. 

IV. NUSIŠALINIMAS INTERESŲ KONFLIKTO ATVEJAIS

5. Deklaruojantys asmenys privalo nusišalinti  nuo visų galimų interesų konfliktą
sukeliančių  klausimų  ir  sprendimų  rengimo,  svarstymo  ar  priėmimo  stadijų  (pasitarimas,
konsultacija, klausimo pristatymas ir kt.) šiais atvejais kai:

5.1.  sprendimai  susiję  su   asmenimis  iš  kurių  gaunama  nauda  sau  ar  kitiems
asmenims ar su kuriais jį sieja artimi ryšiai ar sutartiniai įsipareigojimai;

5.2.  sprendimai  susiję  su  atlyginimo,  priedų,  priemokų,  piniginių  išmokų  ar
pašalpų. atostogų sau skyrimu;

5.3.  sprendimai  dėl  artimiems  asmenims  skiriamų piniginių  išmokų,  įdarbinimo
toje  pačioje  įmonėje,  dėl  personalo  valdymo  funkcijų  atlikimo  jų  atžvilgiu  (įsakymų  dėl
papildomo  darbo,  atostogų  skyrimo,  pavadavimo,  kvalifikacijos  kėlimo,  siuntimo  į
komandiruotes ir kt.).

V. NUSIŠALINIMO TVARKA

6.  Nusišalinant  nuo  visų  interesų,  konfliktą  sukeliančių  klausimų  ir  sprendimų
rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų privaloma:

6.1.  nedelsiant  deklaruoti  interesų  konfliktą  keliančias  aplinkybes  užpildant
Deklaraciją;

6.2.  raštu,  prieš interesų  konfliktą  sukeliančio  sprendimo rengimą,  svarstymą ar
priėmimo procedūros pradžią, informuojant tarnybiniu raštu pranešant tiesioginiam vadovui, ar
žodžiu kitiems dalyvaujantiems asmenims, atsisakant dalyvauti interesų konfliktą sukeliančiose
procedūrose;

6.3.  nusišalinant  privaloma įsitikinti  ar  nusišalinimo faktas  teisingai  užfiksuotas
atitinkamame  dokumente  (pvz.  protokole)  ar  tiesioginis  vadovas,  gavęs  raštišką  pranešimą,
priėmė rašytinį sprendimą dėl asmens nušalinimo.


