
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKSTREMALIU SVBIKATAI SITUACIJU CENTRO

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIV SVEIKATAISITUACIJU cENTRo DIREKToRTAUS 2017 M.LrEpos 17 D.1sai<vvro NR. gs-sl

,,DEL vmStTrtT rIRKIMU vyKDyMo* rAKEITTMo

2020 m. sausio 20 d. Nr. OS_ S9
Vilnius

1'Pakeid.iuSveikatosapsaugosministerijosEkstremaliqsveikataisituacijqcentro
direktoriaus 2017 m. liepos l7 d, isakyma Ni. os-s I ,,Deiviesqiq pirkimq 

'ykdy-o..,l'1' Pakeidiu nurodytu isakymu patvirtint4 Konfidenciulr-o purizuoeimq ir ji isdestau
nauj a redakcij a (pridedama).

ti.

proced[rose kaip
prie5 tai pasira5g
tarnybines etikos

nustatyta tvarka. 
ij4 bei deklaravg privadius interesus teises aktq

3' P a v e d u Teises ir bendrqiq reikalq skyriaus vedejui A. Balinskui supaZindinti su Siuo
isakymu istaigos darbuotojus, dalyvaujandius viesr q pirkimq procedDrose.

Direktoriaus pavaduotoj a,
laikinai r,ykdanti direktoriaus funkcii as Egle Burbiene
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PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
direktoriaus20lT m. liepos l7 d.

isakymu Nr. 05_51
(Sveikatos apsaugos ministerij os
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
direktoriaus2020 m sausio 20 d.

isakymo Nr. 05_e9
redakcija)

EKSTREMALTV
VTESVJU prRKrMU KoMrsrJod

EKSPERTO, STEBETOJO AR TORIAUS'

KONFIDENCIALU

20 m.

Vilnius

Budamas
(Pirkmo (-4) komisijos pirmininku, nariu, iniciatoriumi, ekspertu, stubetoju, pirkimo organizatoriumi)

1. PasiZadu:
l ' l ' saugoti ir_tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 supirkimu susij usi4 konfi denciali4 informacij 4;
1.2. man patiketus konfidencialius dokumentus saugoti tokiu budu, kad tretieji asmenys

neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
I kejams konfidencialios informacijos, esandios tiekejo pasiDlyme, jei josatskleidi teises aktams, kenkia visuomenes interesams, teis6tiems tiei6lo-arperkandi s komerciniams interesa ikrinti s4Zining4 konkurencij4.
2. Man Linoma, kad su pirkimu susijusi4 viesqlqpirkimq istatymo ir kitqsu jo igyvendinimu susijusiq teises aktq ostatos numato teilti pirkimo procedurose

dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas'pirkimo i<omisijos ar
istaigos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciali4 informacija gale-siu atskleisti tik Lietuvos
Respublikos istatymq nustatytais atvejais.

3. Man iSai5kinta, kad konfidenciali4 informacii4 sudaro:
3'f informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas ndra privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.
3'2' - ------'-) 

acija ir dokumentai, kuriuos Vie5qiq pirkimq istatymo irkitq su jo aktq nuostatos nenumato teikti piitimo pro..iuror.dalyvaujan" alims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieStaratja istatymams, daro nuostoliq teisetiems

Saliq komerciniams interesams arba trukdo uztikrirti s4Zining4 konkurencii4.
4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti istaigai ir tiekejams padarytus

nuostolius.

d.

(Paraias)
(Vardas, pavarde)
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SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKSTREMALIU SVEIKATAI SITUACIJU CENTRO

DIREKTORIUS

DEL PRrvatrq li+fiffifrEKLARAVrMo

2o2o m.sausio 7 d. Nr.o5- J
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos VieSqjq ir privadiq interesq der.inimo 
'alstybi'ejetarn,vboje istatymo 4 straipsniu ir 22 straipsnio I dalies 2 punktu ir 2 dalimi:

l. T v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
(toliau - Centras) pareigybiq, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privadius interesus, s4raS4
(pridedama).

2. P a v e d u Teises ir bendrqjq reikalq skyriaus vyriausiajai specialistei Snieguolei
Reklaitienei:

2.1. kontroliuoti kaip Centre asmenys, privalantys deklaruoti privadius interesus, laikosi
VieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tanl,boje istatymo nuostatq bei teikti jiems
konsultacijas privadiq interesq deklaravimo klausimais;

2.2' informuoti i pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems
privadius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais apie pareig4 pateikti deklaracij4 pridmimo,
skyrimo ipareigas ar deklaruojandio asmens statuso igijimo metu.

3. N u r o d a u Centro darbuotojams, kuriems pagal einamas pareigas privaloma deklaruoti
privadius interesus, atsiZvelgiant i pasikeitusi nuo 2020 m. sausio I d. teisini reguliavim4; patikslinti
privadiq interesq deklaracijas teises aktq nustatytais terminais (kai reikalinga).

4. P r tp aL is t u netekusiu galios Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai
situacijq centro direktoriaus 2015 m. geguLes 28 d. isakym4 Nr. 05-40 ,,Del privadiq interesq
deklaravimo" su visais pakeitimais ir papildymais,

5' P a v e d u Teises ir bendrqjq reikalq skyriaus vyriausiajai specialistei Eglei Katinienei su
isakymu pasiraSytinai supaZindinti visus Centro darbuotoi us.

Direktorius Olegas Sitnikovas

Parenge

A. Balinskas

hra, o/. ?2
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PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerij os
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
direktoriaus2020 m. sausio { d.

isakymu Nr. 05-j

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIU SVEIKATAI SITUACIJU
CENTRO PAREIGYBIV, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI

PRIVAEIUS INTERESUS, SARASAS

Eil.
Nr.

Pareigos Pastabos

I Direktorius, perkandiosios

istaigos vadovas
fstaigos vadovas, jeigu jau yra pateikgs deklaracij4,
netures jos tikslinti nurodydamas pareigas
,,perkandiosios organizacii os vadovas,,

2. Direktoriaus pavaduotoi as
a
J. Skyriu vedeiai
4 Valstybes tarnauto AT

5 Vie5qjq pirkimq komisijos
nariai

Deklaruoja pagrindines savo darbovieteje einandias
pareigas ID00l, patikslina duomenis privadiq interesq
deklaracijose, nurodydami formoje ID00lJ ,,RySiai su
juridiniais asmenimis" rySio pradLia- paskyrimo data.

6. VieSqjq pirkimq
organizatoriai

Deklaruoja pagrindines savo darbovieteje einandias
pareigas ID001, patikslina duomenis privadiq interesq
deklaracijose, nurodydami formoje ID001J ,,ily5iai su
juridiniais asmenimis" rySio pradlia- paskyrimo data.

7 VieSqj q pirkimq ekspertai Deklaruoja pagrindines savo darbovieteje einandias
pareigas ID00l, patikslina duomenis privadiq interesq
deklaracijose, nurodydami formoje ID00lJ ,,RySiai su
juridiniais asmenimis" rySio pradLia - paskyrimo data.

8. VieSqjq pirkimq
iniciatoriai*

Deklaruoja pagrindines savo darbovieteje einandias
pareigas ID001, patikslina duomenis privadiq interesq
deklaracijose, nurodydami formoje ID00lJ ,,Ry5iai su
juridiniais asmenimis" rySio pradLiq, - paskyrimo dat4.*Vie5qjq pirkimq komisijos nariai, pirkimq
organizatoriai ar ekspertai, tapg pirkimq iniciatoriais,
privalo patikslinti duomenis privadiq interesq
deklaracijose nurodydami rySius su juridiniais
asmenimis kaip VieSqjq pirkimq komisijos nariai,
pirkimu or ganizatoriai, ekspertai ar pirkimu iniciatoriai.

9. Darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, ir kuriq
pareigos susijusios su
valstybes ar savivaldybiq
biudZetq ir valstybes pinigq
fondq leSq valdymu,
valstybes ir savivaldybiq
turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo.
administraciniu sprendimq
rengimu ir priemimu.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, deklaruoja
duomenis privadiq interesq deklaracijose.
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