Nuorašas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS PANEVĖŽIO LIGONINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR KONTROLĖS
2021 m. vasario 10 d. Nr. V-51
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2
straipsnio 5 dalimi, 4-5 ir 8 straipsniais, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi bei Privačių
interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų
deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 42
punktu:
1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės pareigybių, kurias
vykdantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. asmenis, vykdančius šio įsakymo 1 punktu patvirtintame sąraše numatytas pareigas, iki
2021 m. kovo 1 d. pateikti naują privačių interesų deklaraciją Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos nustatyta tvarka;
2.2. deklaruojantį asmenį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo
išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos (po deklaruojančio asmens statuso įgijimo
dienos) pateikti privačių interesų deklaraciją Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta
tvarka, o pasikeitus pateiktoje deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams –
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją;
3. N u r o d a u, kad privačius interesus deklaravusiam asmeniui draudžiama dalyvauti
rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų
konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios
procedūros metu asmuo informuoja įstaigos vadovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja svarstant ar
priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareiškia nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauja
toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
4.
P r i p a ž į s t u netekusiais galios direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr.
V-215 ,,Dėl privačių interesų deklaravimo ir kontrolės“.
5.
P a v e d u:
5.1.
Teisės ir personalo skyriaus vedėją kontroliuoti, kaip viešosios įstaigos Respublikinės
Panevėžio ligoninės darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatas;
5.2.
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėją užtikrinti, kad viešojo pirkimo komisijos nariai ir
asmenys, įstaigos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus bei procedūrose dalyvaujantys
ekspertai iki procedūrų pradžios deklaruotų privačius interesus.

5.3.
Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriui supažindinti su įsakymu direktoriaus
pavaduotojus, klinikų ir skyrių bei Konsultacijų poliklinikos vedėjus, filialo Likėnų reabilitacijos
ligoninės administratorių, slaugos administratorių;
5.4.
Klinikų, skyrių ir Konsultacijų poliklinikos vedėjus, filialo Likėnų reabilitacijos
ligoninės administratorių pasirašytinai supažindinti su įsakymu pavaldžius darbuotojus, kuriems
įsakymas aktualus.
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VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Slaugos administratorius;
Vyriausiasis buhalteris;
Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas;
Klinikos, Konsultacijų poliklinikos vedėjas;
Filialo administratorius;
Struktūrinio padalinio vedėjas;
Medicininės technikos priežiūros specialistas;
Teisės ir personalo skyriaus teisininkas;
Teisės ir personalo skyriaus specialistas;
Gydytojas;
Vaistininkas;
Vidaus medicinos auditorius;
Viešojo pirkimo komisijos narys;
Asmuo, atliekantis supaprastintus pirkimus;
Viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujantis ekspertas.
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