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Reikalavimai dėl mokykloje
dirbančių šeimos narių

1. Konsultacijas teikia mokyklos vadovas
11 str. 4 d. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje,
privalo vykdyti institucijos vadovo ar jo įgalioto atstovo
rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų
rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti.
Šios rekomendacijos, remiantis deklaracijomis arba asmens
prašymu, yra sudaromos konkrečiai situacijai. Išankstines
rekomendacijas asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje,
gali skelbti viešai savo nuožiūra.
22 str. 2 d. Atitinkamų valstybės ar savivaldybių
institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai.
2. VTEK darbuotojai arba virtualus patarėjas
https:/vtek.lt/patarėjas
1. VPIDVTĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo
nevykdo šio įstatymo reikalavimų, valstybės ar
savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti
atstovai arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija
savo iniciatyva arba VTEK pavedimu atlieka pavaldaus
asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės
veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama
VTEK, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje
asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo
nuostatas. Jeigu VTEK pripažįsta, kad valstybės ar
savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kolegialioje
valstybės ar savivaldybės institucijoje atlikto tyrimo
išvadoje asmens veiksmų įvertinimas neatitinka šio
įstatymo nuostatų, ji turi teisę pavesti tyrimą atlikusios
valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui
arba kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai atlikti
tyrimą pakartotinai, patikslinti tyrimo išvadą arba pati
atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.
2. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.
1. 2 str. 5 d. Artimi asmenys – valstybinėje
tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis,
partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta
tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai
(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai,
vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
2. Aukščiau išvardyti asmenys negali dirbti vienas
kito tiesioginiame pavaldume ir priimti sprendimus dėl
artimų asmenų.

Dėl mokyklos turto naudojimo ir
reikalavimų dėl gavimo

1. 3 str. 1 d. 3 p. Nesinaudoti pareigomis asmeninei
naudai gauti;
2. VPIDVTĮ draudžia priimti (teikti) dovanas, jeigu
tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Kadangi būtina paisyti šios VPIDVTĮ nuostatos raidės ir
dvasios, negalima priimti (teikti) ir tokių dovanų, kurios
sukelia interesų konflikto galimybę. Todėl valstybinėje
tarnyboje dirbantys asmenys neturėtų priimti (teikti)
dovanų esant situacijoms, kai vien jau tokio dovanojimo
aplinkybės – vieta, laikas, forma ir pan., visuomenės galėtų
būti suprastos nevienareikšmiškai bei vertinamos
prieštaringai (t.y. sukeltų interesų konflikto minėtųjų
asmenų veikloje regimybę). Dovanos, tiesiogiai ar
netiesiogiai priimamos iš asmenų (teikiamos asmenims), su
kurių interesais susijusį klausimą išsprendė, spendžia, ar
galėtų spręsti ateityje valstybinėje tarnyboje dirbantis
asmuo, vos tik padovanojimo faktas taps viešai žinimas
aplinkybe, neabejotinai ir visiškai pagrįstai visuomenėje
bus suprasta kaip paprasčiausias būdas paveikti pastarojo
tarnybinius sprendimus taip, kad jie būtų palankūs
dovanotojui (ar jo artimiems asmenims). Šiuo atveju
apdovanotasis asmuo neišvengiamai veiks interesų
konflikto situacijoje, todėl ir jo priimami sprendimai
negalės būtu objektyvūs bei nešališki, kaip to reikalauja
viešasis visuomenės interesas.
3. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali
priimti dovanų ar paslaugų ar jas teikti, jeigu tai gali sukelti
VPIDVTĮ 2 straipsnyje numatytą viešųjų ir privačių
interesų konfliktą. Šis paribojimas netaikomas asmenims,
gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą
ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens,
dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat
reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir
kitokia) simbolika, kalendoriai, knygos
ir
kitokie
informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30
EUR. Jei dovanos vertė viršija 30 EUR, ši dovana laikoma
valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana
įvertinama ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

Mokykla yra prisijungusi prie
PINREG
Darbuotojai mokykloje deklaruoja
privačius interesus

–
1. 22 str. 1 d. 2 p. Atitinkamų valstybės ar
savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti
atstovai;
2. 10 str. Valstybės politikų, valstybės pareigūnų,
teisėjų, valstybės ir savivaldybių institucijų vadovų ir jų
pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų, valstybės tarnautojų, einančių institucijų ar
įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų
pareigas, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių
įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų ir
asociacijų, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar

savivaldybių biudžetų ir fondų, vadovų ir jų pavaduotojų,
Lietuvos
banko
darbuotojų,
turinčių
viešojo
administravimo įgaliojimus (atliekančių finansų rinkos
priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų
nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo
administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų
akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime,
nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei,
stebėtojų tarybų, valdybų narių, vadovų ir jų pavaduotojų,
valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių, politinių
partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų
visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų, Lietuvos
Respublikos Seimo komitetų patvirtintų ekspertų,
ministerijų kolegijų narių, Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos
visuomeninių patarėjų, Nacionalinės sveikatos tarybos
narių, gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų,
dirbančių biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių
savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir
savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos,
suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame
akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso
valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos
priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją, taip pat viešojo
pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios
organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių
ekspertų (išskyrus deklaracijų duomenis asmenų, kurių
duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba)
kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę
žvalgybą) deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto
svetainėje. Asmens, kurio deklaracijos duomenys yra vieši,
praradusio deklaruojančio asmens statusą, prašymu
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija organizuoja
deklaracijos viešo skelbimo Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos interneto svetainėje nutraukimą.
3. 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo VPIDVTĮ
pakeitimai, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius
interesus asmenų sąrašą. Pagal naująjį reglamentavimą,
interesų deklaracijas turi pateikti ir Viešojo pirkimo
komisijos nariai. Asmenys, perkančiosios organizacijos
vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus. Viešųjų
pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.
4. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo viešojo
pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios
organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems
ekspertams yra taikomos ir VPIDVTĮ 11 straipsnio
nuostatos, įpareigojančios nusišalinti kilus interesų

konfliktui. Bendradarbiaujant su Viešųjų pirkimų tarnyba,
parengta ir patvirtinta viešųjų pirkimų komisijos narių,
asmenų, vadovo paskirtų atlikti supaprastintus viešuosius
pirkimus ir ekspertų nusišalinimo nuo viešųjų pirkimų
procedūrų tvarka, suderinta nešališkumo deklaracijos
forma, taip pat parengtos ir VTEK sprendimu patvirtintos
pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairės.
Plačiau apie deklaravimą bei interesų konfliktų vengimą
viešuosiuose pirkimuose galite paskaityti VTEK interneto
tinklalapyje,
adresu
https://vtek.lt/deklaravimas
(Deklaravimas viešuosiuose pirkimuose)
_______________

