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KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIEŠŲJŲ IR  

PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKA 

 

Įgyvendinant 1997-07-02 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

Nr.VIII-371 (toliau – Įstatymas) nuostatas, siekiant Kelmės rajono socialinių paslaugų centre sudaryti 

sąlygas atskleisti dirbančių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus 

pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti 

korupcijai, patvirtinta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro viešų ir privačių interesų derinimo 

tvarka (toliau – Tvarka). Tvarkoje naudojamos sąvokos: privatūs interesai – deklaruojančio asmens 

(ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens 

(ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas 

deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas; viešieji interesai – visuomenės 

suinteresuotumas, kad privačius interesus deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų 

nešališkai ir teisingai; interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines 

pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba 

įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais. 

 

I.SKYRIUS 

PRIVAČIUS INTERESUS DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS 

 

1. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo: 

1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; 

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad 

nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra; 

3) nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;  

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;  

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai; 

6) nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Kelmės rajono socialinių paslaugų centro valdomu 

turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose 

nustatytas išimtis. 

 



II.SKYRIUS 

INFORMAVIMAS APIE PRIEVOLĘ PATEIKTI PRIVAČIŲ INTERESŲ 

DEKLARACIJĄ 

 

2. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro, kuriame dirba asmenys, nurodyti Įstatymo 2 

straipsnio 5 dalies 7 punkte, direktorius informuoja į pareigas  priimamus ir skiriamus asmenis ir 

asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens 

statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą 

informuojamas priėmimo ir skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu.   

3. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.  

 

III. SKYRIUS 

DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS 

 

4. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo: 

1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; 

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad 

nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra; 

3) nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti; 

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;  

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai; 

6) nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne 

tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas 

išimtis. 

IV. SKYRIUS 

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS 

  

5. Deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai (toliau – VTEK) nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis. 

6. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po 

deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio 

asmens statuso įgijimo dienos.  

7. Asmenys, pretenduojantys užimti Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 

pavaduotojo pareigas kartu su pretendento dokumentais pateikia deklaraciją įstaigos, kurioje 

pretenduoja dirbti, reikalavimu. Pateikti deklaraciją gali būti reikalaujama, jei pareigoms, į kurias 



asmuo pretenduoja, priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir 

valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.   

8. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro kaip –  perkančiojo subjekto pirkimų komisijų 

nariai, asmenys, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus 

pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų  procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo 

iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje 

nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalies 

nuostatas. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro pirkimų komisijų nariai, asmenys, Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centro atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo 

iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš 

atitinkamų pareigų.   

9. Jeigu pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai, ar atsirado 

naujų duomenų ar privačių interesų, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją. 

10. Deklaracijos formą, deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles 

nustato VTEK. 

V.SKYRIUS 

DEKLARACIJOS TIKRINIMAS 

 

11. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre deklaracijoje pateiktus duomenis ir privačius 

interesus gali tikrinti, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus. 

12. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro deklaruojančių asmenų privačių interesų 

deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centro direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo. Iš privačių interesų deklaracijų turinio 

nustačius, kad deklaruojančiam asmeniui einant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas, 

nedelsiant raštu jam rekomenduojama, nuo kokių klausimų nusišalinti, arba nušalinti savo iniciatyva.  

13. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre dirbančių ir turinčių prievolę pateikti privačių 

interesų deklaraciją, jos duomenys yra vieši. 

 

 

 

 

 

 



VI.SKYRIUS 

DEKLARUOJANČIO ASMENS PAREIGA NUSIŠALINTI  

 

14. Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 

sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu 

atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.  

15. Apie aukščiau paminėtus atvejus, prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas 

atlikti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorių 

ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, ir pareikšti apie nusišalinimą, ir jokia forma 

nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.  

16. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus vadovaudamasis VTEK nustatytais 

kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto 

nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas. 

17. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius pareiškimą apie nusišalinimą 

pateikia jį į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui – Kelmės rajono savivaldybei. Duomenys 

apie įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami viešai šios  įstaigos interneto svetainėje ir 

pateikiami VTEK. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius pareigos nusišalinti neturi 

spręsdamas su juo pačiu susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus (išskyrus 

klausimus dėl visų rūšių priemokų, išmokų skyrimo, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimo), 

jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Šiuo atveju Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 

direktorius atlikdamas tarnybines pareigas, privalo laikytis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, išskyrus 2 

punktą, nustatytų reikalavimų. Specialiuose įstatymuose institucijų ar įstaigų vadovams gali būti 

nustatyti kiti viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo būdai. 

18. Deklaruojantis asmuo privalo vykdyti VTEK, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 

direktoriaus išankstines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jis privalo nusišalinti. 

Šios rekomendacijos, remiantis deklaracijomis, Interesų konfliktų rizikos valdymo informacinės 

sistemos duomenimis arba asmens prašymu, yra sudaromos dėl konkrečios situacijos. Išankstines 

rekomendacijas deklaruojantis asmuo gali skelbti viešai savo nuožiūra. 

19. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius, o kai deklaruojantis asmuo yra 

įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas – Kelmės rajono savivaldybė 

motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina deklaruojantį asmenį nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu 

yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais 

ir gali sukelti interesų konfliktą. 

20. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro kaip perkančiojo subjekto vadovo, pirkimo 

komisijos narių, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirto atlikti supaprastintus 



pirkimus asmenų, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atliekamų pirkimų procedūrose 

dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašą tvirtina VTEK kartu su 

Viešųjų pirkimų tarnyba. 

21. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis 

per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami VTEK jos nustatyta tvarka.  

 

 

VII. SKYRIUS 

TEISĖS ATSTOVAUTI APRIBOJIMAI 

 

22. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre  dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti valstybei 

ar savivaldybei arba institucijai  ar įstaigai:  

1) tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys 

gauna bet kokių pajamų;  

2) tvarkydamas reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose jis ar jam artimi asmenys turi 

daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose 

asmenyse. 

23. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams 

ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų Kelmės rajono socialinių paslaugų centre, kuriame jis 

dirba.  

24. Aukščiau nurodytas apribojimas netaikomas, kai: 

1) Kelmės rajono socialinių paslaugų centre dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens 

atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų 

nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas); 

2) Kelmės rajono socialinių paslaugų centre  dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, 

kuri yra viešojo sektoriaus subjektas. 

25. Deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai 

susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, išskyrus Įstatymo 13  

straipsnio 2 dalyje 

 

VIII. SKYRIUS 

KONTROLĖS SUBJEKTAI IR VEIKSMAI 

 

26. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre kaip deklaruojantys asmenys laikosi Įstatymo, 

kontroliuoja ir prižiūri Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius: 



27. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius – kaip perkančiojo subjekto vadovas 

– dėl pirkimo komisijos narių, asmenų, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus  

paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo 

iniciatorių; 

28. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu  turi būti patvirtintas 

pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.   

29. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius deklaruojantiems asmenims šių 

prašymu arba savo iniciatyva teikia rekomendacijas dėl Įstatymo nuostatų laikymosi. 

30. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre  tyrimas dėl galimo deklaruojančio asmens 

padaryto Įstatymo nuostatų pažeidimo atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos įstatymo nustatyta tvarka. 

40. Įsteigus Privačių interesų registrą, VTEK savo iniciatyva, Kelmės rajono socialinių 

paslaugų centro direktoriaus arba deklaruojančio asmens motyvuotu rašytiniu prašymu teikia VTEK 

turimą informaciją apie galimas interesų konflikto grėsmes.   

41. Deklaruojantys asmenys už Įstatymo pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.  

 

       ________________________________________ 

 

  

 


