PATVIRTINTA
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2012 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. D-51
ASMENŲ, DIRBANČIŲ VALSTYBINöJE TARNYBOJE, NUSIŠALINIMO, ESANT
INTERESŲ KONFLIKTUI, TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši Tvarka reglamentuoja Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijoje valstybin÷je
tarnyboje dirbančių asmenų (toliau-valstyb÷s tarnautojas) viešųjų ir privačių interesų deklaravimą,
iškilus interesų konfliktui, šių asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų pri÷mimo
procedūras.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatyme vartojamas sąvokas.
II. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS
3. Valstyb÷s tarnautojai privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus Lietuvos
Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka ir terminais, pateikdami viešųjų ir privačių interesų
deklaracijas.
4. Valstyb÷s tarnautojas, prieš pateikdamas viešųjų ir privačių interesų deklaraciją
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgaliotam valstyb÷s tarnautojui, su ja pasirašytinai
supažindina savo tiesioginį vadovą.
5. Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgaliotas valstyb÷s tarnautojas:
5.1 išsiunčia Vyriausiajai tarnybin÷s etikos komisijai valstyb÷s tarnautojų, kurių viešųjų ir
privačių interesų duomenys yra vieši, viešųjų ir privačių interesų deklaracijas ir saugo jų kopijas;
5.2. registruoja ir saugo kitų valstyb÷s tarnautojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas
Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka;
5.3. teikia informaciją Savivaldyb÷s administracijos direktoriui apie valstyb÷s tarnautojų
pateiktose viešųjų ir privačių interesų deklaracijose (formose PIDB8, PIDB9 ir PIDB10) nurodytus
fizinius, juridinius asmenis ir aplinkybes, d÷l kurių, deklaruojančiųjų nuomone, gali kilti interesų
konfliktas.

III. PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS
6. Padalinių vadovai privalo:
6.1. susipažinti su pavaldžių valstyb÷s tarnautojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijose
pateiktais duomenimis;
6.2. neskirti pavaldiems valstyb÷s tarnautojams užduočių, susijusių su įmon÷mis, kuriose jie
turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, naryst÷ ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių
sukelti interesų konfliktą;
6.3. remiantis viešųjų ir privačių interesų deklaracijų duomenimis, teikti pavaldiems valstyb÷s
tarnautojams jų prašymu rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie
tur÷tų nusišalinti;
6.4. priimti tik raštu pateikiamus pavaldžių valstyb÷s tarnautojų nusišalinimus nuo jiems
interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo;
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6.5. užtikrinti, kad nusišalinęs valstyb÷s tarnautojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar
priimant tam tikrus sprendimus ir nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame
dokumente;
6.6. užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, dalyvaujant kolegialios institucijos sprendimo
procedūrų svarstyme, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente;
6.7. jei valstyb÷s tarnautojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų, inicijuoti jo nušalinimą nuo
tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybin÷s veiklos
patikrinimą;
6.8. vienerius metus nuo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo
pažeidimo paaišk÷jimo dienos nesiūlyti skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas pažeidimus
padariusių valstyb÷s tarnautojų;
6.9. paaišk÷jus, kad pavaldus valstyb÷s tarnautojas ieško kito darbo ne valstybin÷je tarnyboje,
išaiškinti jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo
apribojimus pasibaigus tarnybai;
6.10. esant abejonių d÷l interesų konflikto buvimo ar d÷l kitų Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja
tarnybin÷s etikos komisija.
IV. VALSTYBöS TARNAUTOJŲ PRIEVOLö NUSIŠALINTI
7. Valstyb÷s tarnautojai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant
sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą:
7.1. rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su tiesiogin÷s naudos gavimu sau ir
(ar) artimiems asmenims;
7.2. kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių valstyb÷s tarnautojas (ar jam artimi
asmenys) gauna bet kokios naudos ar su kuriais jį (ar jam artimus asmenis) sieja sutartiniai ar kiti
įsipareigojimai (susiję su kreditoriais, skolininkais, sutarties šalimis ir pan.);
7.3. rengiant, svarstant ir priimant sprendimus d÷l juridinių asmenų, su kuriais valstyb÷s
tarnautojas (jam artimi asmenys) yra susijęs akcijomis, naryste, einamomis pareigomis ar kitais
ryšiais;
7.4. prieš pradedant interesų konfliktą galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar
pri÷mimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie galimą interesų konfliktą raštu pranešti
tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, pri÷mimo ar kito klausimo
sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims bei Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
įgaliotam asmeniui, atsakingam už deklaracijų pri÷mimą, saugojimą, ir kontrolę;
7.5. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grup÷s veikloje, apie tai
raštu pranešti komisijos ar darbo grup÷s pirmininkui, o jeigu asmuo buvo paskirtas komisijos ar
darbo grup÷s pirmininku, raštu informuoti tiesioginį vadovą arba kolegialios institucijos vadovą;
7.6. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar pri÷mimo
procedūrose (esant kolegialiam svarstymui - išeiti iš pos÷džių sal÷s ir pan.);
7.7. įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente;
7.8. atsiradus interesų konfliktą keliančioms privačių interesų deklaracijoje nenurodytoms
aplinkyb÷ms, nedelsiant papildyti privačių interesų deklaraciją (formos PIDT1, PIDB10).
8. Valstyb÷s tarnautojo rašytinį nusišalinimą gavęs Savivaldyb÷s administracijos padalinio
vadovas arba komisijos, darbo grup÷s pirmininkas apie nusišalinimą informuoja Savivaldyb÷s
administracijos direktorių ar kolegialios institucijos vadovą.
9. Savivaldyb÷s administracijos direktorius ar kolegialios institucijos vadovas sprendžia d÷l
valstyb÷s tarnautojo nusišalinimo pri÷mimo. Savivaldyb÷s administracijos direktorius ar kolegialios
institucijos vadovas gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti valstyb÷s tarnautoją dalyvauti
tolesn÷je procedūroje.
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10. Nesant valstyb÷s tarnautojo nusišalinimo, Savivaldyb÷s administracijos direktorius ar
kolegialios institucijos vadovas gali nušalinti valstyb÷s tarnautoją nuo konkretaus sprendimo
rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio
valstyb÷s tarnautojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą.
11. Valstyb÷s tarnautojas, šios Tvarkos 10 punkte nurodytu atveju nušalintas nuo konkretaus
sprendimo rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūros, apie nušalinimą praneša Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už deklaracijų pri÷mimą, saugojimą ir
kontrolę.
12. Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo registruoja valstyb÷s tarnautojų
nusišalinimo ir nušalinimo atvejus ir kaupia su jais susijusią dokumentaciją.
13. Savivaldyb÷s administracijos direktorius, esant privačių ir viešųjų interesų konfliktui,
priima sprendimą nusišalinti ir veiksmus, d÷l kurių nusišalina, paveda atlikti Administracijos
direktoriaus pavaduotojui. Jeigu Administracijos direktorius ar jo pavaduotojas negali vykdyti jiems
pavestų tarybos sprendimais įgaliojimų, apie tai informuojamas meras ir Savivaldyb÷s tarybos
jiems perduotus įgaliojimus vykdo Savivaldyb÷s taryba.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Valstyb÷s tarnautojai atsako už viešųjų ir privačių interesų deklaracijose pateikiamų
duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo ir kitų šioje Tvarkoje numatytų asmenų informavimą apie
interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir
priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.
15. Atvejais, nenumatytais asmenų, dirbančių valstybin÷je tarnyboje, nusišalinimo, esant
interesų konfliktui, rekomendacijose, vadovautis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymu bei viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo
taisykl÷mis.
16. Valstyb÷s tarnautojai už viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka.
______________________________________

