
 

 

JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

(Įstaigos, įmonės pavadinimas) 

KLAUSIMYNAS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE NUSTATYTI 

2019 m. spalio 7 d. 

(data) 

Joniškis 

Klausimai Atsakymai/pastabos 

Viešųjų privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (toliau – Įstatymas) 

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. 

sprendimu KS-84 (2017 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-73 redakcija) (toliau – Taisyklės) 

1. Ar įstaigos vidaus dokumentai 

reglamentuoja, kaip elgtis esant darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų konfliktui? 

2017 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-51 patvirtinta Joniškio „Saulės“ pagrindinėje 

mokykloje dirbančių ir administravimo įgaliojimą turinčių asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų 

sprendimo tvarka. 

2. Ar Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti 

asmenys yra deklaravę privačius interesus? 

Taip 

3. Asmeniui, dirbančiam valstybinėje 

tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus arba 

kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia 

interesų konfliktą. Kiek per ataskaitinį  

laikotarpį (2018 m. III ketvirčio pradžios iki 

2019 m. II ketvirčio pabaigos) Jūsų įstaigoje 

buvo užfiksuota nusišalinimų esant viešųjų 

ir privačių interesų konfliktui? 

Nebuvo 

4. Ar yra buvę atvejų, kai įstaigos vadovas 

motyvuotu rašytiniu sprendimu nepriėmė 

pareikšto nusišalinimo ir įpareigojo asmenį 

dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar 

Ne 
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priimant sprendimą? 

5. Ar yra buvę atvejų, kai įstaigos vadovas 

konkretiems darbuotojams pateikė 

rekomendaciją (žodžiu / raštu), nuo kokių 

sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo 

jie privalo nusišalinti (šios rekomendacijos 

rengiamos remiantis deklaracijomis arba 

asmens prašymu, yra sudaromos konkrečiai 

situacijai)? 

Ne 

6. Ar asmenys, nurodyti Įstatymo 5 str. 4 d., 

t. y. susiję su viešaisiais pirkimais,  yra 

pateikę privačių interesų deklaracijas? 

 

Prašome nurodyti viešųjų pirkimų komisijos 

narių (jei sudaryta komisija), asmenų, vadovo 

paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir 

viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių 

ekspertų (jei yra), vardus ir pavardes.  

 

Taip 

 

 

 

Vidmantas Filatovas 

Rasa Vaitkienė 

Kristina Šutkienė 

7. Ar įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į  

Taisyklių 46 punkto rekomendacines 

nuostatas, yra patvirtinęs sąrašą pareigybių, 

kurias einantys asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus?  

 

Ar sąrašas paskelbtas įstaigos, įmonės interneto 

svetainėje? 

 Taip 

 

 

 

 

 

Taip 

8. Kokia tvarka jūsų įstaigoje 

organizuojamas deklaracijų priėmimas, 

saugojimas?  

 

Prašome pateikti   teisės akto, kuriuo nustatyta 

minėta tvarka, kopiją ar nuorašą. 

2018 m. spalio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu įsakymu  

Nr. A-948 „Dėl Joniškio rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių 

interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašu“. 
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9. Ar įstaigoje yra paskirtas atsakingas 

darbuotojas už deklaracijų priėmimą, 

saugojimą, kontrolę? 

 

 Taip 

10. Ar įgyvendinant Viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatas, asmenys, vykdantys 

viešuosius pirkimus ar dalyvaujantys viešojo 

pirkimo procedūrose, yra pasirašę 

Konfidencialumo pasižadėjimą ir 

Nešališkumo deklaraciją? 

Taip 

11. Ar įstaiga yra prisijungusi prie Privačių 

interesų deklaracijų tvarkymo informacinės 

sistemos (PIDTIS) ir per ją teikia duomenis 

VTEK apie nepriimtus nusišalinimus? 

Taip 

 

 


