
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS

¡SAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ¡STATYMO REIKALAVIMŲ

[GYVENDINIMO

2020 m. sausio 6 d. Nr. V- 3  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 
(toliau -  ¡statymas) 1 straipsniu, 4 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsniu, 13 straipsnio 3 dalimi, 20 
straipsnio 5 dalimi, 21 straipsnio 4 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 ir 3 dalimis, taip pat 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 patvirtinta 
Rekomendacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų 
laikymosi kontrolės vykdymo:

L S k i r i u Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau -  teismas) kanclerę Daivą 
Urbanavičienę ir teismo administracijos sekretorę Kristiną Milinovič asmenimis, atsakingais už 
¡statymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų 
deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos 
komisija klausimais (vadinamaisiais Atitikties pareigūnais).

2. Į p a r e i g o j u teisino kanclerę Daivą Urbanavičienę ir teismo administracijos 
sekretorę Kristiną Milinovič teisės aktų nustatyta tvarka:

2.1. teikti Privačių interesų registrui (toliau -  Registras) duomenis Registro nuostatų 
nustatyta tvarka, būtinus Įstatyme nustatytiems tikslams pasiekti;

2.2. Interesų konfliktų rizikos valdymo informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka 
teikti Interesų konfliktų rizikos valdymo informacinei sistemai duomenis, būtinus ¡statyme 
nustatytiems tikslams pasiekti;

2.3. priimant (skiriant, renkant ir pan.) į pareigas asmenis, kuriems taikoma pareiga 
deklaruoti privačius interesus, nedelsiant papildomai apie šią prievolę (nustatyta tvarka ir terminais 
pateikti deklaraciją) juos pasirašytinai informuoti raštu;

2.4. tikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis ir deklaruojančio asmens privačius interesus;
2.5. deklaruojančių asmenų prašymu arba savo iniciatyva teikti rekomendacijas dėl 

¡statymo nuostatų laikymosi;
2.6. laiku atlikti nuolatinę (prevencinę) deklaruojančių asmenų privačių interesų 

deklaracijų teikimo ar jų turinio stebėseną, nustatyti planinius (rutininius) visų deklaruojančių 
asmenų privačių interesų deklaracijų tikrinimo periodus;

2.7. iš privačių interesų deklaracijų turinio nustačius, kad deklaruojančiam asmeniui einant 
tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas, nedelsiant bei suderinus su teismo pirmininku 
deklaruojančiam asmeniui rekomenduoti, nuo kokių klausimų jis turėtų nusišalinti;

2.8. užtikrinti laiku atliekamą informacijos apie įstaigoje atliktus tyrimus ir priimtus 
sprendimus dėl tarnybinės etikos (elgesio) normų laikymosi teikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai;

2.9. esant abejonių dėl interesų konflikto požymių, prevencijos ir valdymo, privačių 
interesų deklaravimo tinkamumo ar kitų Įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su 
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija;

2.10. vykdyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimus, rekomendacijas ir 
teisėtus reikalavimus dėl Įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarkos;



2.11. teisino pirmininko pavedimu ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos įstatymo nustatyta tvarka atlikti tyrimus dėl deklaruojančių asmenų galbūt padarytų 
{statymo nuostatų pažeidimų.

3. J p a r e i g o j u  teismo kanclerę Daivą Urbanavičienę teisės aktų nustatyta tvarka:
3.1. tvirtinti nuolat aktualų teismo pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąrašą, su šiuo sąrašu pasirašytinai supažindinti visus deklaruojančiuosius, o 
sąrašą skelbti teismo interneto svetainėje;

3.2. neleisti naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis;

3.3. užtikrinti, kad visi viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirti deklaruojantieji 
asmenys privačių interesų deklaracijas užpildytų ir pateiktų Jstatymo nustatyta tvarka ir terminais, o 
šios pareigos neįvykdžiusiems asmenims apskritai nebūtų leidžiama jokia forma dalyvauti pirkimo 
procedūrose;

3.4. laiku atlikti nuolatinę (prevencinę) viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirtų 
deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų turinio stebėseną, o nustačius, kad šių asmenų 
veikloje gali kilti interesų konflikto situacija ar jų privatūs interesai gali daryti poveikį teisme 
vykdomų pirkimų rezultatams, apie tai nedelsiant informuoti teismo pirmininką;

3.5. nustatyti valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomų ribojimų atstovauti 
išimtis konkretiems (ad hoc) atvejams;

3.6. deklaruojančius asmenis pasirašytinai supažindinti su jiems taikytinais įstatymo 
ribojimais atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas, o valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis -  su 
pareiga nedelsiant raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą;

3.7. suderinus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, vidaus teisės aktuose nustatyti 
kriterijus, kokios dovanos nelaikytinos gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ir 
pavyzdinius atvejus, kokios (kada) gautos dovanos nelaikytinos reprezentacinėmis;

3.8. parengti dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir viršijančių 150 eurų 
vertę, vertinimo ir saugojimo teisme tvarką ir pateikti ją tvirtinti teisino pirmininkui; su parengta 
tvarka supažindinti visus deklaruojančius asmenis;

3.9. suderinus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija vidaus teisės aktuose nustatyti 
pavyzdinį sąrašą (aprašą) sričių, kuriose tikimybė kilti Įstatyme numatytai viešųjų ir privačių 
interesų situacijai gali būti didžiausia;

4. į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto apylinkės teismo administracijos sekretorę Kristiną 
Milinovič užtikrinti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme dirbantys bylas skirstantys asmenys 
gautų nuolat atnaujinamą informaciją apie teisėjų privačių interesų deklaracijose deklaruotą ar kitais 
būdais pateiktą informaciją, aktualią nešališkumui užtikrinti.

5. Į p a r e i g o j u  teismo atstovę ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Rimantę Kraulišę 
informaciją apie Atitikties pareigūnus, jiems suteiktus Įstatymo kontrolės įgaliojimus ir jų 
kontaktinius duomenis paskelbti teismo interneto svetainėje.

6. Į p a r e i g o j u  teismo Raštinės skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Žagelienę su šiuo 
įsakymu pasirašytinai supažindinti teisino pirmininko pavaduotoją Jan Maciejevski, teismo kanclerę 
Daivą Urbanavičienę, administracijos sekretorę Kristiną Milinovič, teismo atstovę ryšiams su 
žiniasklaida ir visuomene Rimantę Kraulišę bei paskelbti teismo intranete.

7. P a v e d u šio įsakymo kontrolę teismo pirmininko pavaduotojui Jan Maciejevski.

T eismo pirmininkas «—■̂ ^ ■^y^barijus Kursevičius

Parengė
o patarėja


