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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 

straipsniu ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Privačių interesų deklaracijų pildymo, 

tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. 

gruodžio 4 d. sprendimu Nr. KS-325 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 

5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo 

taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo“, Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės 

vykdymo“: 

1. T v i r t i n u  pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašą: 

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai (1 priedas); 

1.2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įsteigtos savivaldybės įmonės „Debreceno 

vaistinė“ vedėjas ir valdybos nariai; 

1.3. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau 

kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovai, 

stebėtojų tarybų ir valdybų nariai (2 priedas); 

1.4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos nariai, 

asmenys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus 

pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai. 

2. Į g a l i o j u: 

2.1. Editą Mockienę, Personalo skyriaus vyriausiąją specialistę, prižiūrėti, ar 1.1, 1.2, 1.3 

papunkčiuose išvardinti asmenys laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas, konsultuoti juos privačių 

interesų deklaravimo klausimais; 

2.2. Vilmą Marcinkevičienę, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėją, prižiūrėti, ar 1.4 papunktyje 

išvardinti asmenys laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas. 

3. N u r o d a u: 

3.1. asmenims, nurodytiems 1.1, 1.2, 1.3 papunkčiuose, pateikti, tikslinti ar papildyti privačių 

interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą; 

3.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, 

kuruojantiems 1.2 ir 1.3 papunkčiuose išvardintas įstaigas: 

3.2.1. nedelsiant pateikti informaciją Editai Mockienei, Personalo skyriaus vyriausiajai 

specialistei, apie naujų įstaigų steigimą, likvidavimą, reorganizavimą, pavadinimo ar įstatinio 

kapitalo pakeitimą; 
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3.2.2. supažindinti su šiuo įsakymu visus naujai priimtus (paskirtus ar išrinktus) ir einančius 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įsteigtos savivaldybės įmonės, akcinių bendrovių ir uždarųjų 

akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų 

susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovų, stebėtojų tarybų, valdybų narių 

pareigas. 

3.3. Editai Mockienei supažindinti su šiuo įsakymu visus naujai priimtus ir einančius 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigas dokumentų valdymo 

sistemoje „Avilys“. 

4. Į p a r e i g o j u : 

4.1. Editą Mockienę nuolat tvirtinti aktualius pareigų, kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašus ir skelbti šiuos sąrašus Savivaldybės interneto svetainėje; 

4.2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įsteigtos savivaldybės įmonės vadovą, akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų 

visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovus, nuolat 

tvirtinti aktualius pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašus ir 

skelbti šiuos sąrašus savo interneto svetainėje. 

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. P1-934 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“. 
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