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Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viegilju ir privaeiu interesq derinimo istatymo 22
straipsnio 2 dalimi bei siekdamas urtikrinti Lietuvos Respublikos
ir privaeiq interesq derinimo
istatymo nuostatil vykdymq
Vilniaus universiteto ligonineje Santaros klinikose (toliau — Santaros
klinikos),
1. T v i r t i n u pareigybith kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privaeius interesus,
sqragq:
1.1. Generalinis direktorius;
1.2. direktoriai it jq pavaduotojai;
1.3. centrq vadovai;
1.4. tarnybq vadovai;
1.5. skyriti vedejai it pavaduotojai;
1.6. visq profesiniq kvalifikacijq gydytojai;
1.7. gydytojai rezidentai;
1.8. skyriq vyresnieji slaugytojai-slaugos administratoriai;
1.9. odontologai ir farmacijos specialistai;
1.10. viektiq pirkimq komisijos nariai;
1.11. darbuotojai, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
1.12. pirkimq proceddrose dalyvaujantys ekspertai;
1.13. viethijq pirkimq iniciatoriai.
2. T p a r e i g o j u Santaros klinikq privaeius interesus deklaruojaneius asmenis privaeiq
interesq deklaracijq pildyti ir teikti vadovaujantis Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2020 m.
gruodZio 30 d. sprendimu Nr.KS-176 „Del privaeiq interesq deklaracijos formos bei jos pildymo,
tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo", elektroninemis priemonemis per Privaeiq
interest! registrq PINREG, prie kurio prisijungiama iS Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos interneto
tinklapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojaneiojo asmens tapatybe per elektroninius valdZios vartus
(epaslaugos.lt).
3. Pay ed u Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes vadovei:
3.1. priZtareti, ar Santaros klinikq darbuotojai laiku pateikia privaein interesq deklaracijas;
3.2. nustaeius, kad darbuotojai laiku nepateike privaeiq interesq deklaracrni, ispeti juos apie
ivykdytq paZeidima. Darbuotojui, ispetam apie laiku nepateiktq privaeiq interesq deklaracijq, nustatyti 5
(penkit0 darbo dienq terming, tai padaryti. Jeigu darbuotojas, gaves ispejimg, nustatyta tvarka nepateikia
privaeiq interesq deklaracijos, apie tokio darbuotojo padarytq paZeidimq pran8ti Santaros klinikq

generaliniam direktoriui, kuris priima sprendimq apie pa&idimq informuoti Vyriausi4j4 tamybines etikos
komisijq.
4. T p a r e i g o j u Santaros kliniku darbuotojus, deklaravusius privaeius interesus, pateikusius
atnaujintq deklaracijq, patikslinus ar papild2ius ankseiau teiktos (aktualios) deklaracijos duomenis, apie
deklaravimo, deklaracijos patikslinimo ar papildymo faktq ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo
deklaraciju pateikimo informuoti elektroniniu pagtu aida.martinkeniene(a),santa.lt Korupcijos prevencijos
grupes vadove.
5. Pr i p afl s t u netekusiu galios Santaros kliniku generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjuaio
2 d. jsakymq Nr. V-666 „Del Lietuvos Respublikos viegnju it privaeiu interest) derinimo valstybineje
tarnyboje lstatymo nuostatu vykdymo" su visais priedais.
6. 13 asi 1 i e k u jsakymo vykdymo kontrole.
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