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1 . P a k e i č i u Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. V122 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybiniame studijų fonde taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsniu
ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „ Dėl Privačių interesų deklaracijų
pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001
patvirtinimo“ XII skyriumi:“;
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybiniame
studijų fonde taisykles:
1.2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) bei Privačių interesų
deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „ Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo,
tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (toliau
- Interesų deklaravimo taisyklės) vartojamas sąvokas.“
1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Taisyklių nuostatos asmenų nusišalinimui nuo sprendimų priėmimo taikomos tiek, kiek jo
nereglamentuoja Įstatymas ir 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 aprašas, patvirtintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio
19 d. sprendimu 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“. Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo bei
kitus ribojimus, vengiant interesų konflikto situacijos, nustato Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės
aktai.“
1.2.3. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.4. Fondo vykdomų viešųjų pirkimų iniciatoriai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, Fondo
direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus;“;
1.2.4. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.3. Fondo vykdomų viešųjų pirkimų iniciatoriai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, Fondo
direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus – iki jų dalyvavimo viešojo pirkimo
procedūrose pradžios;“;
1.2.5. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.3. pasikeitus teisės aktams, susijusiems su privačių interesų deklaravimu, inicijuoja Taisyklių
pakeitimus, informuoja Fondo darbuotojus apie teisės aktų pakeitimus ir dėl to atsirandančią pareigą
tikslinti pateiktas deklaracijas;“;
1.2.6. Pakeičiu 16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.3. Fondo vykdomų viešųjų pirkimų iniciatorius, Fondo direktoriaus paskirtus asmenis, kurie
vykdys įstaigos supaprastintus viešuosius pirkimus – asmens paskyrimo vykdyti nurodytas funkcijas
dieną;“;
1.2.7. Pakeičiu 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„20.2. Fondo direktorių – apie tai, kad Taisyklių 6.4 papunktyje nurodyti asmenys pateikė
Deklaracijas. Pateikus Deklaracijas, laikoma, kad Taisyklių 6.4 papunktyje nurodyti asmenys turi
teisę pradėti vykdyti supaprastintų viešųjų pirkimų procedūras;“;
1.2.8. Papildau IV1 skyriumi ir jį išdėstau taip:
„IV1 SKYRIUS
PAREIGA INFORMUOTI APIE PAPILDOMĄ VEIKLĄ
221. Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys privalo nedelsdami elektroniniu paštu informuoti
Atitikties pareigūną apie dalyvavimą konkursuose ir papildomoje veikloje, dėl kurių gali atsirasti
interesų konflikto tikimybė arba tai gali turėti įtakos vykdant jų funkcijas įstaigoje.
222. Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys privalo nedelsdami elektroniniu paštu informuoti
Atitikties pareigūną apie tai, kad priėmė pasiūlymą pereiti į kitą darbą.“
223. Informuodami Atitikties pareigūną apie dalyvavimą konkursuose ar papildomoje veikloje
arba apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą, Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys nurodo įmonę,
įstaigą ar organizaciją, kurioje planuoja eiti arba eis pareigas, nurodo funkcijas, kurias vykdo ar
vykdys.
224. Jei Taisyklių 6 punkte nurodytas asmuo Fonde eina valstybės tarnautojo pareigas ir planuoja
papildomai įsidarbinti pagal darbo sutartį, jis Fondo direktoriui teikia prašymą išduoti leidimą dirbti
kitą darbą Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-985 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti
kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“
1.2.9. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„25.2. gavęs Taisyklių 23.1 papunktyje nurodytą prašymą ar Taisyklių 221 ir 222 punktuose
nurodytą informaciją, jei dėl to reikalinga atlikti asmens Deklaracijos patikrą;“
1.2.10. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„ 26. Gavęs Taisyklių 221 ir 222 punktuose nurodytą informaciją, taip pat atlikęs Taisyklių 25
punkte nurodytą Deklaracijų duomenų patikrą ir nustatęs, kad Taisyklių 6 punkte nurodytam asmeniui
einant pareigas Fonde gali kilti interesų konfliktas, Atitikties pareigūnas parengia išankstinės
rekomendacijos projektą.“
1.2.11. Papildyti 28.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„28.4. Taisyklių 221 ir 222 punktuose nurodytu atveju – per 5 darbo dienas nuo galimos
interesų konflikto situacijos nustatymo.“
2. Į p a r e i g o j u Valstybinio studijų fondo vyriausiąją specialistę Gretą Jočytę su šiuo
įsakymu eDVS priemonėmis supažindinti Valstybinio studijų fondo valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, kuriems taikomos šių taisyklių nuostatos.
3 . N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 28 d.
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