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DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

 DĖL AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ 

INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠO, PAREIGŲ, 

KURIAS AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOJE EINANTYS ASMENYS 

PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR 

ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO  

 

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-36 

Venta 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4, 5, 6, 

7, 22 straipsniais, Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir 

pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 

30 d. sprendimu Nr. KS176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, 

papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:  

1. T v i r t i n u:  

1.1. Akmenės rajono Ventos gimnazijoje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir 

nusišalinimo tvarkos aprašą (pridedama);  

1.2. pareigų, kurias Akmenės rajono Ventos gimnazijoje einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašą:  

1.2.1. direktorius,  

1.2.2. švietimo padalinio vadovai,  

1.2.3. ūkvedys,  

1.2.4. viešųjų pirkimų projektų organizatorius,  

1.2.5. viešųjų pirkimų komisijos nariai,  

1.2.6. viešųjų pirkimų iniciatoriai,  

1.2.7. direktoriaus paskirti darbuotojai atlikti supaprastintus pirkimus. 

 2. Į p a r e i g o j u:  

2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtintame sąraše nurodytus asmenis:  

2.1.1. deklaruoti privačius interesus pateikiant deklaraciją elektroniniu būdu;  

2.1.2. privačių interesų deklaracijoje nurodyti reikalingus duomenis Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka;  

2.1.3. atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų, pasikeitus pateiktoje 

deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.  

2.2. Privačių interesų deklaraciją pateikti arba patikslinti iki dalyvavimo pirkimų 

procedūrose pradžios, joje nurodant pirkimų procedūrose atliekamas pareigas ir Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodytus deklaruotinus duomenis, šiuos 

asmenis:  

2.2.1. pirkimų komisijų narius;  

2.2.2. perkančiosios organizacijos vadovo paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus asmenis; 

 2.2.3. pirkimo iniciatorius.  

3. S k i r i u  sekretorę -referentę atsakinga už viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, jų 

derinimo kontrolę ir stebėseną, privačių interesų registro (PINREG) administravimą. 

4. P a v e d u:  

4.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sekretorei Rimai Eimontienei;  

4.2. IT specialistui Andriui Pocevičiui šį įsakymą paskelbti Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

 

Direktorė    Daiva Gricienė 


