MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI
PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. vasario 17 d. Nr. V-30
Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau
VPIDĮ) 22 straipsnio 2 dalimi:
1 . T v i r t i n u

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,

sąrašą:
1.1. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų (toliau – globos namų) direktorius;
1.2. padalinių vadovai:
1.2.1. globos namų pavaduotojas socialiniams reikalams;
1.2.2. Finansų valdymo padalinio vadovas;
1.2.3. Sveikatos priežiūros padalinio vadovas;
1.2.5. Bendrųjų reikalų padalinio vadovas;
1.2.6. Maisto tvarkymo padalinio vadovas;
1.3. kiti asmenys nurodyti VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalies 11 punkte:
1.3.1. pareigybė, kuriai globos namų direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pavesta vykdyti:
1.3.1.1. pirkimo organizatoriaus funkcijas;
1.3.1.2. pirkimo iniciatoriaus funkcijas;
1.3.2. pareigybė, kuriai priskiriamos Nuolatinės supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos,
sudarytos 2018 m. vasario 23 d. globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-20 „Dėl nuolatinės viešųjų
pirkimų komisijos sudarymo patvirtinimo“, nario funkcijos.
1.3.3. pareigybė, kurioms priskiriamos globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų atskirų
viešųjų pirkimų komisijų narių bei į jas įtrauktų ekspertų funkcijos.

2. N u s t a t a u galutinę privačių interesų deklaracijos (toliau – deklaracijos) pateikimo datą
– 2021 m. kovo 1 d., iki kurios turi pateikti kiekvienas darbuotojas, vykdantis šio įsakymo 1 punkte
išvardintas pareigas (toliau deklaruojantis asmuo). Deklaracijos teikiamos elektroninėmis
priemonėmis per Privačių interesų registrą - PINREG (toliau – PINREG). Už deklaracijos
nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų
nenurodymą, pateiktų duomenų tikrumą įstatymų nustatyta tvarka atsako deklaraciją teikiantis
asmuo.
3. P a v e d u deklaruojančiam asmeniui pateikti privačių interesų deklaraciją, pagal Privačių
interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles,
patvirtintas 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“.:
3.1. asmenims, pretenduojantiems dirbti šio įsakymo 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodytose
pareigose - teikiant pretendento dokumentus į atitinkamas pareigas;
3.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į šio įsakymo 1.
punkte išvardintas pareigas, (į 1.3. papunktyje nurodytas pareigas -

iki dalyvavimo pirkimų

procedūrose pradžios). Laikinai einantiems šias pareigas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų,
deklaracijas teikti neprivaloma;
3.3. pasikeitus duomenims ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų pateikti patikslintą deklaraciją;

Direktorė

Parengė
Bendrųjų reikalų padalinio vadovė
Jūratė Janušauskienė

Viduta Bačkierienė

