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2021 m. III ketvirtį VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ (toliau- 
Centras „Dainava“) atliktas privačių interesų deklaracijų pildymo, privačių interesų deklaracijose 
pateiktų duomenų kontrolės organizavimo proceso, su tuo susijusių vidaus teisės aktų vertinimas. 
Veiklos srities vertinimo pasirinkimo motyvai nurodyti 2021 m. birželio 4 d. rašte, adresuotame 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau-LR VRM) Nr. SD (7.4) 257. Minėti motyvai 
susiję su tuo, jog 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymas, 2021 m. pradžioje startavo naujasis Privačių interesų registras (toliau PINREG), 
surenkantis reikiamus deklarantų duomenis daugiau, nei iš dešimties valstybės registrų bei 
informacinių sistemų. Dėl šios priežasties buvo įtvirtintas reikalavimas iki 2021 metų birželio 1 d. 
visiems asmenims, kuriems privaloma pateikti Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas,  pateikti 
jas naujai per PINREG. Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes tikslinga įsitikinti privalomųjų 
reikalavimų įvykdymu Centre „Dainava“.  

Veiklos srities esamos situacijos analizė ir vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297),  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243 (TAR, 2014-03-20, Nr. 3284), Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
nustatymo rekomendacijomis (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2019-02-04 įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Analizės ir vertinimo tikslas- nustatyti veiklos sritį veikiančius išorinius, vidinius ar 
individualios rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius bei aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti 
korupcijai, ir prireikus parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu 
nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.  

Analizuojamas objektas- privačių interesų deklaracijų pildymo, privačių interesų deklaracijose 
pateiktų duomenų kontrolės procesas (Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymas (toliau-Įstatymas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos,  Centro „Dainava“ parengti 
vidaus teisės aktai, reglamentuojantys privačių interesų deklaravimą bei privačių interesų konfliktų 
valdymą, PINREG esantys Centro „Dainava“ darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenys, 
Centro „Dainava“ direktorės įsakymai dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, dėl už pirkimų 
vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo, viešųjų pirkimų paraiškų duomenys, organizacinės 
aplinkybės). 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai: dokumentų analizė, formaliuoju ir 
lyginamuoju metodais tiriant veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus, sisteminis, loginis, 



lyginamasis metodai, analitinis metodai, pokalbiai su darbuotojais, kurių metu buvo analizuojamos 
problemos dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe, darbuotojų interviu.   

Pirminei informacijai gauti apie veiklos srities esamą situaciją buvo parengtas klausimynas, 
skirtas Centro „Dainava“ direktorės paskirtam už privačių interesų deklaravimą bei privačių interesų 
konfliktų valdymą atsakingam darbuotojui.1 

Analizuojamas laikotarpis-2020-07-01-2021-06-30. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko- Mokymo dalies vadovė Aušra 
Bagdonavičienė. 

I. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGĮ 
 
Analizuota ir vertinta: 
 

1. Centro „Dainava“ patvirtinti vidaus dokumentai, susiję su privačių interesų deklaravimu bei 
privačių interesų konfliktų valdymu Centre „Dainava“, jų praktinis pritaikomumas ir naudojimas. 

2. Centro „Dainava“ patvirtintų vidaus dokumentų, susijusių  su privačių interesų deklaravimu bei 
viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymu Centre „Dainava“ aktualumas. 

3. Asmens, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų 
deklaravimo klausimais Centre „Dainava“ statuso reglamentavimo detalumas, vykdomos 
funkcijos, teisės ir pareigos. 

4. Faktiškai PINREG privačių interesų deklaracijas pateikusių Centro „Dainava“ darbuotojų skaičius 
ir pareigos deklaruoti privačius interesus praktinis vykdymas.   

5. Privačių interesų deklaracijų atitiktis teisės aktų reikalavimams. 
6. Privačių interesų deklaravimo kontrolės reglamentavimo išsamumas ir kontrolės vykdymas. 
7. Interesų konfliktų valdymo reglamentavimo išsamumas ir interesų konfliktų valdymas. 
8. Nepotizmo situacijų valdymas. 
9. Centro „Dainava“ darbuotojų darbas pagal kitas darbo sutartis.  

Vertinama veiklos sritis- privačių interesų deklaracijų pildymo, privačių interesų deklaracijose 
pateiktų duomenų kontrolės organizavimo procesas- atitinka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų 
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 
patvirtinimo“ bei  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nurodytus 
kriterijus, nes šioje srityje veikiančių darbuotojų veikla atitinka kriterijus: 

• atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

• daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 
patvirtinimo; 

                                                           
1 Analizuotų teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų sąrašas pridedamas prie korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 
aprašymo 



• veikla yra susijusi su vidaus reikalų sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros 
organizavimu ir vykdymu, kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu.  

  Tiriamuoju laikotarpiu Centre „Dainava“ privačių interesų deklaracijų pildymo, viešųjų ir 
privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolės organizavimo procese dalyvaujančių 
darbuotojų veiksmuose  korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nenustatyta. Taip pat nenustatyta ir  
kitų teisės pažeidimų, už kuriuos būtų taikoma administracinė, drausminė ar kitokia atsakomybė. 
Skundų nebuvo. Direktorės iniciatyva tyrimų nebuvo atlikta. Nėra duomenų apie tai, kad tokios 
veikos būtų nustatytos ar tiriamos kitų institucijų.  
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1.Centro „Dainava“ patvirtinti vidaus dokumentai, susiję su privačių interesų deklaravimu bei 
privačių interesų konfliktų valdymu Centre „Dainava“, jų praktinis pritaikomumas ir naudojimas. 

Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, 
kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. Tapačią pareigą nustato bei 
detalizuoja ir Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir 
pateikimo taisyklių,  patvirtintų 2020 m. gruodžio 30 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
sprendimu Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, 
papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau-Taisyklės) 42 punktas. Pažymėtina, jog 
minima pareiga buvo nustatyta ir anksčiau analizuojamu laikotrapiu galiojusiose Privačių interesų 
deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, 
tikslinimo ir pateikimo taisyklių ir privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“, 41 
punkte. Atliekant analizę nustatyta, jog analizuojamu laikotarpiu Centre „Dainava“ buvo patvirtintas 
pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. Iki 2021 m. 
gegužės 3 d. galiojo 2018 m. spalio 9 d. Centro „Dainava“ direktorės įsakymas A-45 „Dėl viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais 
pakeitimais, kuriame buvo nustatytas deklaruojančių asmenų sąrašas. 2021 m. gegužės 3 d. Centro 
„Dainava“ direktorės įsakymu „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau-Įsakymas) atnaujintas privalančių deklaruoti asmenų sąrašas ir toks galioja iki 
šiol. Siekiant užtikrinti tinkamą privačių interesų deklaravimo bei interesų konfliktų valdymo 
kontrolę Centre „Dainava“ minėtu Įsakymu apibrėžta ne tik, kurias pareigas užimantys asmenys turi 
deklaruoti privačius interesus,  bet ir Centro „Dainava“ direktorės įgalioto asmens, kuriam pavesta 
privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais 
Centre „Dainava“ funkcijos, asmenų konsultavimo, išankstinių ir kitų rekomendacijų teikimo, 
nusišalinimo nuo sprendimų priėmimo tvarka, dovanojimo politika.  



Siekiant užtikrinti privačių interesų deklaravimo bei privačių interesų konfliktų vykdymo 
kontrolę bei įgyvendinant Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą pareigą informuoti darbuotojus apie 
būtinybę pateikti privačių interesų deklaracijas bei pareigą atlikti visus būtimus veiksmus, siekiant 
išvengti interesų konflikto, Įsakyme nurodytas pareigybes užimantys asmenys supažindinami su 
Įsakymo 3 priedu „Informavimo apie deklaruojančiam asmeniui taikomus Įstatymo ribojimus 
atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas, pareigos nedelsiant raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą 
pereiti į kitą darbą forma“ bei raštu privalo užpildyti šią formą. Darbuotojai, kurių darbo santykiai 
tęsėsi iki 2021 m. gegužės 3 d. ir tęsiasi iki šiol, šią formą yra užpildę po minimos datos. Naujai į 
darbą priimami darbuotojai šią formą užpildo po priėmimo į darbą. Darbuotojai, naujai užimantys 
sąraše nurodytas pareigas, ar Centro direktoriaus įsakymais paskiriami į viešojo pirkimo komisiją 
(as), darbuotojai, paskiriami atlikti supaprastintus pirkimus (pirkimų organizatoriai), darbuotojai, 
paskiriami pirkimų iniciatoriais, užpildo Įsakymo 3 priedą po jų paskyrimo į atitinkamas pareigas 
dienos. 

Atsižvelgiant į nurodytą analizės ir vertinimo metu gautą ir patikrintą informaciją, matyti, kad 
Centre „Dainava“ patvirtinti Įstatyme ir Taisyklėse nustatyti dokumentai, susiję su privačių interesų 
deklaravimu bei privačių interesų konfliktų valdymu, tačiau prielaidos atsirasti korupcijai yra, nes, 
nors ir  asmeniui, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių 
interesų deklaravimo klausimais Centre „Dainava“ nustatyta pareiga informuoti į pareigas 
priimamus, taip pat Centre „Dainava“ dirbančius asmenis apie pareigą deklaruoti privačius interesus 
taip pat vengti interesų konflikto, tačiau nenustatytas mechanizmas, kokiu būdu ir per kiek laiko 
paskirtasis atsakingas asmuo yra informuojamas apie naujai į darbą priimamus asmenis, arba apie 
darbuotojų pareigų pasikeitimą, ar paskyrimą viešojo pirkimo komisijos nariu, pirkimo 
organizatoriumi, pirkimo iniciatoriumi. Taipogi nenustatytas ir terminas asmenims, privalantiems 
deklaruoti, per kiek laiko jie turi įvykdyti šią pareigą nuo priėmimo į darbą, paskyrimo į pareigas, 
paskyrimo viešojo pirkimo komisijos nariu, pirkimo organizatoriumi, pirkimo iniciatoriumi. Tokiu 
būdu, laiku neįvykdžius ar uždelsus įvykdyti pareigą deklaruoti privačius interesus, gali atsirasti 
prielaidos korupcijai.  

2. Centro „Dainava“ patvirtintų vidaus dokumentų, susijusių  su privačių interesų 
deklaravimu bei privačių interesų konfliktų valdymu Centre „Dainava“ aktualumas. 

Nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu Centre „Dainava“ buvo atnaujintas pareigybių, kurias 
einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas. Kaip minėta anksčiau, iki 2021 m. 
gegužės 3 d. galiojo 2018 m. spalio 9 d. Centro „Dainava“ direktorės įsakymas A-45 „Dėl viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais 
pakeitimais, kuriame buvo nustatytas deklaruojančių asmenų sąrašas. Naujas, Įsakymu nustatytas 
privalančių deklaruoti asmenų sąrašas išliko nepakitęs, lyginant su ankstesniu reglamentavimu. 
Minėtas Įsakymas parengtas atsižvelgiant į tai, kad vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 
dalimis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau-Komisija) Taisyklėmis nustatė, kad dėl naujos 
privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo 
deklaruojantys asmenys iki 2021 m. birželio 1 d. turi pateikti naują deklaraciją PINREG sistemoje. 
Įsakymu taip pat nustatyta privačių interesų deklaravimo Centre „Dainava“ tvarka, deklaruojančių 
asmenų prievolė nusišalinti, Centre „Dainava“ dirbančių asmenų teisės atstovauti, dovanų ir paslaugų 
priėmimo apribojimai, pareiga informuoti apie susitarimą.  



Įvertinus minėtų Centro „Dainava“ teisės aktų turinį, nustatyta, kad jie didžiąja dalimi atitinka 
Įstatymo ir Taisyklių nuostatas. 2020 m. įsigaliojo nauja Įstatymo ir Taisyklių redakcija, tačiau 2018 
m. spalio 9 d. Centro „Dainava“ direktorės įsakymas nebuvo peržiūrėtas iš esmės, o tik deklaruojančių 
asmenų sąrašas papildytas pirkimo iniciatoriais. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Įstatyme numatyta pareiga 
deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų iniciatoriams (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punktas). 
Būtent šie asmenys ir buvo įtraukti į privalančių deklaruoti asmenų sąrašą 2018 m. spalio 9 d. įsakymo 
A-45 2020 m. sausio 6 d. redakcija Nr. A-1. Tačiau nebuvo nustatytas terminas dėl pareigos 
deklaruoti privačius interesus įvykdymo. Nors toliau atliekant analizę ir vertinimą nustatyta, kad 
viešųjų pirkimų iniciatoriai pareigą deklaruoti privačius interesus faktiškai vykdė, taip užkirsdami 
kelią interesų konfliktui, tačiau siekiant užkirsti kelią bent menkiausiai tikimybei korupcijai 
pasireikšti, minėti teisės aktai galėjo būti atnaujinti, nustatant terminą, per kurį deklaruojantis asmuo 
privalo pateikti privačių interesų deklaraciją. Šis reglamentavimas patobulintas Įsakymu, kurio 6 
punkte nustatyta, jog tiek pirkimo iniciatoriai, tiek viešųjų pirkimų komisijų nariai bei asmenys, 
paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, privačių interesų deklaraciją privalo pateikti „elektroninėmis 
priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios“.  
Taip pat nustatyta, jog 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. A-45 turėjo redakcinio pobūdžio neatitikimų 
aktualioms Įstatymo ir Taisyklių nuostatoms, tokių kaip nuorodos į nebeaktualios redakcijos teisės 
aktus ar sąvokos, neatitinkančios galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas sąvokas. Pakeitus minimą 
įsakymą Įsakymu, panaikinti visi redakcinio pobūdžio neatitikimai, taigi galiojanti Įsakymo redakcija 
yra aktuali ir atitinka Įstatymo, Taisyklių, Komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. KS-339 
„Dėl perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, 
pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ nuostatas.  

Atlikus Centro „Dainava“ vidaus teisės aktais nustatytų nagrinėjamos srities taisyklių ir pareigų 
aktualumą, konstatuotina, jog vis tik egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, kadangi nėra 
užtikrinamas pastovus Centro „Dainava“ Įsakymo ir kitų šią sritį reglamentuojančių vidaus teisės 
aktų aktualumas. Įsakyme, greta kitų pareigų, darbuotojui, kuriam pavesta privačių interesų 
deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, galėtų būti 
nustatyta pareiga inicijuoti šią veiklos sritį reglamentuojančių Centro „Dainava“ teisės aktų 
pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą.  

3.  Asmens, kuriam pavesta viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolė ir 
konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais Centre „Dainava“ statuso 
reglamentavimo detalumas, vykdomos funkcijos, teisės ir pareigos.  

Įsakymo II skyriuje „Privačių interesų deklaravimas“ nustatyta, jog direktorės įsakymu yra 
paskirtas darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas 
privačių interesų deklaravimo klausimais. Įsakymo 4 dalyje nustatytos šio darbuotojo funkcijos: 

1. informuoja į pareigas priimamus, Centre „Dainava“ dirbančius asmenis ir asmenis, kuriems 
privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis 
asmuo arba deklaruojantis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią 



pareigą informuojamas raštu pasirašytinai priėmimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso 
įgijimo metu;  

2. deklaruojančius asmenis raštu pasirašytinai supažindina su jiems taikytinais įstatymo ribojimais 
atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas, su pareiga nedelsiant raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą 
pereiti į kitą darbą; 

3. naudodamasis Privačių interesų deklaracijų registro informacine sistema administruoja pateiktas 
Centro „Dainava“ deklaruojančių  asmenų deklaracijas, atlieka deklaracijų apskaitą, deklaracijose 
nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas Įstatymo vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas; 

4. kartą metuose atlieka nuolatinę (prevencinę) deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną. Iš deklaracijų 
turinio nustatęs, kad deklaruojančiam asmeniui einant pareigas gali kilti interesų konfliktas, 
informuoja deklaruojančio asmens tiesioginį vadovą ir nedelsiant raštu deklaruojančiam asmeniui 
rekomenduoja, nuo kokių klausimų nusišalinti, arba nušalina jį savo iniciatyva; 

5. teikia Centro „Dainava“ deklaruojantiems asmenims rašytines išankstines rekomendacijas, nuo 
kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti; 

6. teikia informaciją Centro „Dainava“ direktorei apie Centro „Dainava“ deklaruojančių  asmenų 
pateiktose deklaracijose nurodytus fizinius, juridinius asmenis ir aplinkybes, dėl kurių, 
deklaruojančiųjų nuomone, gali kilti interesų konfliktas; 

7. konsultuoja Centro „Dainava“ deklaruojančius asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais; 

8. rengia ir teikia Centro „Dainava“ deklaruojančių asmenų prašymu arba atsižvelgdama į jų 
deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas aplinkybes, galinčias kelti jiems interesų 
konfliktą, rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti; 

9. priima tik raštu teikiamus Centro „Dainava“ deklaruojančių  asmenų  nusišalinimus nuo jiems 
interesų konfliktą keliančių klausimų sprendimo; 

10. užtikrina, kad nusišalinęs Centro „Dainava“ deklaruojantis asmuo nedalyvautų rengiant, svarstant 
ar priimant sprendimus, susijusius su jo privačiais interesais; 

11. užtikrina, kad nusišalinimo faktas kolegialiai svarstant klausimą būtų tinkamai užfiksuotas 
dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino); 

12. inicijuoja Centro „Dainava“ deklaruojančių  asmenų nušalinimą nuo tam tikrų klausimų 
sprendimo procedūrų; 

4.13. registruoja Centro „Dainava“ deklaruojančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus ir 
kaupia su jais susijusią dokumentaciją. Kartą per ketvirtį informacija apie priimtus / nepriimtus 
nusišalinimus skelbiama Centro „Dainava“ svetainėje. 

4.14. konsultuojasi su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija esant abejonių dėl interesų konflikto 
buvimo ar dėl kitų Įstatymo nuostatų praktinio taikymo. 



         Darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių 
interesų deklaravimo klausimais visu analizuojamu laikotarpiu buvo paskirtas. Iki 2021 m. gegužės 
3 d., 2018 m. spalio 9 d. Centro „Dainava“ direktorės įsakymu Nr. A-45, po šio termino Įsakymu. 
Pareiga vykdyti aukščiau minimas funkcijas numatyta Centro „Dainava“ mokymo dalies vadovei, 
kuri yra pasirašiusi pasižadėjimą saugoti asmens duomenų, nurodytų privačių interesų deklaracijoje, 
paslaptį. Darbuotoja yra paskirta Centro „Dainava“ direktorės įsakymais, tačiau nei anksčiau, nei 
dabar, Mokymo dalies vadovo pareigybės aprašymas nėra pakeistas, atsižvelgiant į priskirtas 
papildomas funkcijas.   

Atlikus analizę ir vertinimą, nustatyta, kad Centre „Dainava“ atsakingo darbuotojo statusas yra 
pakankamai išsamiai reglamentuotas, reglamentavimas atitinka aktualias teisės aktų nuostatas, 
darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių 
interesų deklaravimo klausimais yra paskirtas, tačiau korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja,  
kadangi nustačius paskirtojo darbuotojo pareigas, tuo pačiu metu nėra nustatytos jo teisės; nėra 
nustatyta jo pareiga inicijuoti vidaus teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į aktualų teisinį 
reglamentavimą; nėra nustatyta pareiga nuolat prižiūrėti,  ar privalantys deklaruoti asmenys laiku ir 
tinkamai pateikia deklaracijas, o nustatyta pareiga tik atlikti deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną 
kartą metuose; paskirtojo darbuotojo pareigybės aprašymas nėra atnaujintas, atsižvelgiant į priskirtas 
funkcijas, susijusias su privačių interesų deklaravimu.  

4. Faktiškai PINREG privačių interesų deklaracijas pateikusių Centro „Dainava“ darbuotojų 
skaičius ir pareigos deklaruoti privačius interesus praktinis vykdymas.  

Vadovaujantis įstatymu, Centre „Dainava“ privačių interesų deklaracijas privalo užpildyti Centro 
„Dainava“ direktorė, Centro „Dainava“ struktūrinių padalinių vadovai, Centre „Dainava“ dirbantys 
gydytojai, pirkimo iniciatoriai, viešųjų pirkimų komisijų nariai bei asmenys, paskirti atlikti 
supaprastintus pirkimus. Atliekant šį korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, buvo vertinama 
tik naujoji PINREG sistema ir Centre „Dainava“ dirbantys deklaruojantys asmenys iki 2021 m. 
birželio 1 d. pateikę deklaracijas PINREG. Analizės ir vertinimo metu analizuota, kiek darbuotojų, 
įrašytų į  pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą 
analizuojamu laikotarpiu buvo pateikę privačių interesų deklaracijas.  Analizuojamu laikotarpiu 
Centre „Dainava“ dirbo 18 darbuotojų, turinčių pateikti privačių interesų deklaracijas. 14 iš jų buvo 
pateikę privačių interesų deklaracijas tinkamai.  

Analizuojamu laikotarpiu tiek Centro „Dainava“ direktorė, tiek padalinių vadovai buvo pateikę 
privačių interesų deklaracijas.  

Analizuojamu laikotarpiu už supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymą atsakingi asmenys buvo pateikę 
privačių interesų deklaracijas. Analizuojamu laikotarpiu Centre „Dainava“ vykdyti supaprastintus 
pirkimus buvo paskirti 2 asmenys. Abu jie savo privačių interesų deklaracijose yra nurodę šias 
pareigas.  

Analizuojamu laikotarpiu veikė 3 viešojo pirkimo komisijos. Visi viešųjų pirkimų komisijos nariai 
buvo nurodę šias pareigas savo privačių interesų deklaracijose.  

Analizuojamu laikotarpiu pirkimų iniciatoriai buvo pateikę privačių interesų deklaracijas. 



 Analizuojamu laikotarpiu Centre „Dainava“ pirkimo iniciatoriais buvo paskirti 10 asmenų, iš kurių 
8 kartu yra ir padalinių vadovai. Padalinių vadovai savo privačių interesų deklaracijose yra nurodę ir 
savo pirkimo iniciatoriaus funkcijas. 2 pirkimo iniciatoriai taip pat yra pateikę privačių interesų 
deklaracijas.  

Privačių interesų deklaracijų analizuojamu laikotarpiu nebuvo pateikę 2 Fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojai bei 2 vidaus ligų gydytojai (naujai priimti naktiniam budėjimui, dirbantys 
0,25 ar 0,5 etatu). Vienas iš jų pareigos vykdymo trūkumą ištaisė, kiti įpareigoti trūkumus ištaisyti 
nedelsiant. Atsižvelgiant į tai, kad analizuojamu laikotarpiu didžioji dalis pareigą deklaruoti privačius 
interesus turėjusių Centro „Dainava“ darbuotojų ją įvykdė arba pareigos vykdymo trūkumus ištaisė, 
daroma išvada, kad vis tik pagal šį kriterijų prielaidų atsirasti korupcijai yra, nes nėra užtikrinama 
savalaikė pareigos įvykdymo kontrolė.  

5. Privačių deklaracijų atitiktis Taisyklių reikalavimams.  

Analizės ir vertinimo metu pagal PINREG duomenis nustatyta, kad Centro „Dainava“ darbuotojai , 
pildydami privačių interesų deklaracijas, yra nurodę visas pareigas (pavyzdžiui padalinių vadovai yra 
nurodę tiek pirkimų iniciatoriaus, tiek pirkimų komisijos nario ar pirkimų organizatoriaus pareigas) 
ir pareigų pobūdį, todėl, galima teigti, kad visos pateiktos privačių interesų deklaracijos atitinka 
Taisyklių reikalavimus. Nustatyta, jog  darbuotojai privačių interesų deklaracijose nurodę visas jiems 
priskirtas pareigas, kurias privalu nurodyti privačių interesų deklaracijose, šią pareigą yra įvykdę 
tinkamai ir laiku. Be to, visi asmenys, dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose, papildomai yra 
pasirašę nešališkumo deklaracijas. Šis faktas suponuoja, jog prielaidų pagal šį kriterijų korupcijai 
atsirasti nėra, nes visos darbuotojų pareigos yra deklaruotos.   

6. Privačių interesų deklaravimo kontrolės reglamentavimo išsamumas ir kontrolės 
vykdymas 
 

Atliekant analizę ir vertinimą, nustatyta, kad interesų konfliktų valdymas Centro „Dainava“ vidaus 
dokumentuose yra nustatytas atskiruose Įsakymo skyriuose: II skyriuje „Privačių interesų 
deklaravimas“, kur reglamentuota, jog darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo 
kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais „kartą metuose atlieka nuolatinę 
(prevencinę) deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną“, „atlieka deklaracijų apskaitą, deklaracijose 
nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas Įstatymo vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas“ 
bei šio asmens veiksmai nustačius galimą interesų konfliktą; III skyriuje, kuriame reglamentuota 
deklaruojančių asmenų prievolė nusišalinti ir atvejai kada bei kaip tą prievolę įvykdyti; IV skyriuje, 
reglamentuojančiame Centre „Dainava“ dirbančių asmenų teises atstovauti, dovanų ir paslaugų 
priėmimo apribojimus, pareigą informuoti apie susitarimus. Analizuojamu laikotarpiu buvo vykdyta 
privačių interesų deklaracijų kontrolė, interesų konfliktų situacijų Centre „Dainava“ nenustatyta.   

 
7. Nepotizmo situacijų valdymas. 

 
Atliekant analizę ir vertinimą nustatyta, kad tarp asmenų, turinčių deklaruoti privačius interesus, nėra 
jokių giminystės ryšių. Yra nustatyta, jog dviejuose padaliniuose dirba asmenys, susieti giminystės 
ryšiais, tačiau jų darbo funkcijos suponuoja, jog jie nedalyvauja jokiose veiklose, darbo grupėse, 



komisijose ar pan., kur yra priimami sprendimai, galintys iššaukti interesų konfliktą. Minėti asmenys 
dirba aptarnavimo srityje, be to skirtinguose padaliniuose, nėra susieti jokiais pavaldumo ryšiais. Dėl 
šios priežasties nėra galimybių kilti interesų konfliktui, todėl pagal šį kriterijų prielaidų atsirasti 
korupcijai nėra.  

 
8. Centro „Dainava“ darbuotojų darbas pagal kitas darbo sutartis. 

 
Įsakyme yra nustatyta pareiga darbuotojams nedelsiant „informuoti raštu Centro „Dainava“ direktorę 
ar Centro „Dainava“ direktorės įgaliotą asmenį , kad priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą“. Šia nuostata 
įtvirtinama Įstatymo 14 str. numatyta pareiga informuoti Centro „Dainava“ vadovybę apie pasiūlymą 
dirbti kitą darbą. Darbuotojai apie šią pareigą yra informuoti pasirašytinai. Tačiau analizės ir 
vertinimo metu nustatyta, jog Centro „Dainava“ vidiniuose dokumentuose nėra reglamentuota 
pareiga deklaruojantiems darbuotojams informuoti Centro „Dainava“ vadovybę ir/ar atsakingus 
asmenis apie dalyvavimą konkursuose ir/ar papildomoje veikloje, dėl kurių gali atsirasti interesų 
konflikto galimybė ar tai gali turėti įtakos vykdant konkrečias funkcijas Centre „Dainava“. Nors 
faktiškai darbo pagal kitas darbo sutartis kontrolė Centre „Dainava“ vykdoma, tačiau teisinio 
reguliavimo neišsamumas vidiniuose dokumentuose gali sudaryti prielaidas korupcijos tikimybei 
egzistuoti, tačiau ji yra nedidelė. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, reikalinga 
Centro „Dainava“ vidiniuose dokumentuose reglamentuoti pareigą darbuotojams informuoti Centro 
„Dainava“ direktorę ar jos įgaliotą asmenį apie dalyvavimą konkursuose ir papildomoje veikloje, dėl 
kurių gali atsirasti interesų konflikto tikimybė arba tai gali turėti įtakos vykdant funkcijas Centre 
„Dainava‘.  

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS 
VEIKSNIAI IR SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ĮTAKOS SUMAŽINIMO 

AR PANAIKINIMO 

1. Įsakyme nereglamentuota, kokiu būdu ir per kiek laiko paskirtasis asmuo, atsakingas už 
privačių interesų deklaravimo kontrolę ir konsultavimą privačių interesų deklaravimo 
klausimais,  yra informuojamas apie naujai į darbą priimamus asmenis, arba apie darbuotojų 
pareigų pasikeitimą, ar paskyrimą viešojo pirkimo komisijos nariu, pirkimo organizatoriumi, 
pirkimo iniciatoriumi. Taipogi nenustatytas ir terminas asmenims, privalantiems deklaruoti, 
per kiek laiko jie turi įvykdyti šią pareigą nuo priėmimo į darbą, paskyrimo į pareigas, 
paskyrimo viešojo pirkimo komisijos nariu, pirkimo organizatoriumi, pirkimo iniciatoriumi.  

Siūlytina koreguoti Įsakymo nuostatas, nustatant, jog sekretorė-personalo inspektorė ne vėliau kaip 
pirmą naujai priimto darbuotojo darbo dieną, ar darbuotojo paskyrimo į atitinkamas pareigas dieną, 
apie šį faktą elektroniniu paštu informuoja asmenį, atsakingą už privačių interesų deklaravimo 
kontrolę ir konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais. 

Siūlytina papildyti Įsakymo nuostatas, kad deklaruojantis asmuo privalo pateikti privačių interesų 
deklaraciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo ar paskyrimo į 
pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos. Apie tai elektroniniu paštu ar 
kita rašytine forma informuoti deklaruojantį asmenį.  



Papildyti  darbuotojų, privalančių teikti privačių interesų deklaracijas (padalinių vadovų, fizinės 
medicinos reabilitacijos gydytojų, vidaus ligų gydytojų) pareigybių aprašymus nuostata, jog  
deklaruojantis asmuo privalo pateikti privačių interesų deklaraciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens 
statuso įgijimo dienos. 

Įsakymuose dėl viešojo pirkimo komisijų sudarymo, darbuotojų paskyrimo pirkimų iniciatoriais ar 
pirkimų organizatoriais nurodyti, jog šie darbuotojai privalo pateikti privačių interesų deklaraciją 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Apie tai paskirtus 
darbuotojus informuoti elektroniniu paštu ir/ar pasirašytinai. 

Tokiu būdu būtų įtvirtinti aiškūs atvejai ir terminai, darbuotojai būtų tinkamai informuoti dėl privačių 
interesų deklaravimo pareigos įvykdymo.  

2. Įsakyme, greta kitų pareigų, darbuotojui, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo 
kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, nėra nustatyta pareiga 
inicijuoti šią veiklos sritį reglamentuojančių Centro „Dainava“ teisės aktų pakeitimus, 
atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą.  

Siūlytina papildyti Įsakymo II skyriuje „Privačių interesų deklaravimas“ reglamentuotas darbuotojo, 
kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų 
deklaravimo klausimais, pareigas, nustatant pareigą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius peržiūrėti Centro 
„Dainava“ teisės aktus, reglamentuojančius nagrinėjamą sritį ir  inicijuoti šią veiklos sritį 
reglamentuojančių Centro „Dainava“ teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį 
reguliavimą bei informuoti Centro „Dainava“ darbuotojus, privalančius deklaruoti, apie teisės aktų, 
susijusių su privačių interesų deklaravimu, pakeitimus ir dėl to atsirandančią pareigą tikslinti pateiktas 
deklaracijas. 

 

3. Įsakyme nėra nustatytos darbuotojo, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir 
konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, teisės; nėra nustatyta jo pareiga 
inicijuoti vidaus teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į aktualų teisinį reglamentavimą; nėra 
nustatyta pareiga nuolat prižiūrėti, ar privalantys deklaruoti asmenys laiku ir tinkamai pateikia 
deklaracijas, o nustatyta pareiga tik atlikti deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną kartą 
metuose; paskirtojo darbuotojo pareigybės aprašymas nėra atnaujintas, atsižvelgiant į 
priskirtas funkcijas, susijusias su privačių interesų deklaravimu. 

 

Siūlytina papildyti Įsakymo nuostatas išsamiai aprašant darbuotojo, kuriam pavesta privačių interesų 
deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, teises, o ne tik 
pareigas. Tokiu būdu bus aiškiai sureglamentuotos ne tik šio darbuotojo pareigos, bet ir teisės minėtų 
pareigų tinkamam įvykdymui. 

Dėl teisės aktų keitimo inicijavimo pasisakyta 2 dalyje. 



Siūlytina nustatyti, jog darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir 
konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais turi teisę ne tik kartą metuose atlikti 
nuolatinę (prevencinę) deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną, tačiau ir bet kada atlikti atsitiktinę 
(prevencinę)  deklaracijų teikimo ir turinio stebėseną. 

   Nors Įsakyme nustatyta, kad darbuotojas, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir 
konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais „informuoja į pareigas priimamus, Centre 
„Dainava“ dirbančius asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais 
pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo arba deklaruojantis asmuo), apie pareigą 
pateikti deklaraciją“, o deklaruojantys darbuotojai „apie deklaracijos užpildymą elektroniniu paštu ar 
kita rašytine forma informuoja Centro „Dainava“ direktorės įgaliotą asmenį“, tačiau Įsakyme 
nenustačius terminų, per kiek laiko deklaruojantis asmuo turi šią pareigą atlikti, nėra užtikrinama 
tinkama šios pareigos įvykdymo kontrolė.  Siūlytina papildyti Įsakymo nuostatas, kad deklaruojantis 
asmuo privalo pateikti privačių interesų deklaraciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo jo priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo 
dienos. Apie tai elektroniniu paštu ar kita rašytine forma informuoti įgaliotąjį asmenį. Taip pat 
siūlytina papildyti darbuotojo, kuriam pavesta privačių interesų deklaravimo kontrolė ir 
konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, funkcijas, jog „kontroliuoja, ar 
deklaruojantys asmenys laiku pateikia deklaracijas PINREG“.  Įtvirtinus šias nuostatas būtų užtikrinta 
savalaikė deklaravimo pareigos įvykdymo kontrolė.  

Siūlytina atnaujinti Mokymo dalies vadovės pareigybės aprašymą, jog atlieka asmens, kuriam pavesta 
privačių interesų deklaravimo kontrolė ir konsultavimas privačių interesų deklaravimo klausimais, 
funkcijas. Šiuo metu ši pareigą įtvirtinta tik  Įsakymu. 

4. Centro „Dainava“ vidiniuose dokumentuose nėra reglamentuota pareiga deklaruojantiems  
darbuotojams informuoti Centro „Dainava“ vadovybę ir/ar atsakingus asmenis apie 
dalyvavimą konkursuose ir/ar papildomoje veikloje, dėl kurių gali atsirasti interesų konflikto 
galimybė ar tai gali turėti įtakos vykdant konkrečias funkcijas Centre „Dainava“. 

 
Siūlytina papildyti Įsakymo nuostatas, įtvirtinant reikalavimą deklaruojantiems asmenims informuoti 
ne tik apie siūlymą pereiti į kitą darbą, tačiau ir apie dalyvavimą konkursuose ir/ar papildomoje 
veikloje. 

 
 

  



 

ANALIZUOTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS: 

1. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo įstatymas (Žin., 1997-07-16, Nr. 67-1659). 
2. 2012-07-05 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas Nr.  KS-84 „Dėl Privačių 

interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų 
deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (Žin., 2012-07-26, Nr. 89-4682). 

3. 2020 m. gruodžio 30 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas Nr. KS-176 Dėl 
privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo 
taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2020-12-30, Nr. 29085). 

4. 22019 m. gruodžio 19 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas sprendimas 
Nr. KS-339 „Dėl perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo 
komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų 
atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų 
iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. 2018 m. spalio 8 d. Nr. A-45 Centro „Dainava“ direktorės įsakymas „Dėl viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

6. 2021 m. gegužės 3 d. Nr. A-31 Centro „Dainava“ direktorės įsakymas „Dėl viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

7. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2021 m. 
sausio 4 d. įsakymas Nr. A-1 „Dėl VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ viešojo pirkimo komisijos sudėties V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 
per sieną programos finansuojamame projekte „Bendri veiksmai siekiant sumažinti 
tarpvalstybinę grėsmę sveikatai“ patvirtinimo“. 

8. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2021 m. 
sausio 4 d. įsakymas Nr. A-2 „Dėl VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ viešojo pirkimo komisijos sudėties V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 
per sieną programos finansuojamame projekte „Reabilitacijos paslaugų preinamumo 
didinimas senyvo amžiaus žmonėms“ patvirtinimo“. 

9. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2018 m. 
gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-54 „Dėl VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo 
centro „Dainava“  direktorės 2017 m. liepos 3 d. įsakymo nr. A-47 „Dėl viešųjų pirkimų 
iniciatorių sąrašo patvirtinimo, viešųjų pirkimų organizatoriaus, asmens, atsakingo už sutarčių 
paviešinimą, asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, asmens, atsakingo už prevencinę 
pirkimų kontrolę paskyrimo,viešojo pirkimo komisijos sudėties, viešojo pirkimo komisijos 
darbo reglamento  patvirtinimo“ pakeitimo“. 

10. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti 
Gydymo dalies vadovo, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, Vidaus ligų gydytojo, 
pareigų aprašymai. 

11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-12-01 įsakymas Nr. 1V-871“Dėl VšĮ 
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus pareigybės 
aprašymo tvirtinimo“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.016250267084
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.016250267084
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.016250267084


12. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2010-03-24 
įsakymas Nr. A-15 “Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymo tvirtinimo“. 

13. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2019-04-01 
įsakymas Nr. A-20 “Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
mokymo dalies vadovo pareigybės aprašymo tvirtinimo“. 

14. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2021-04-30 
įsakymas Nr. A-30  “Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ aptarnavimo padalinio vadovo pareigybės aprašymo tvirtinimo“. 

15. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2013-12-20 
įsakymas Nr. A-16 “Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
maitinimo dalies vadovo pareigybės aprašymo tvirtinimo“. 

16. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2019-01-25 
įsakymas Nr. A-9 “Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymo tvirtinimo“. 

17. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2013 m. 
sausio 15 d. įsakymas Nr. A-8,  „Dėl Vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybės 
aprašymo patvirtinimo“. 

 


