Išankstinės rekomendacijos, nuo kokių veiksmų ir sprendimų priėmimo tarnautojai
turėtų nusišalinti
1. Tarnautojai privalo vengti veiklos, galinčios sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Draudžiama atlikti tarnybines pareigas, vykdyti pavedimą, jeigu tai susiję su tarnautojo ir (ar) jam
artimų asmenų privačiais interesais: draudžiama dalyvauti visuose bet kokio sprendimo arba
dokumento rengimo, svarstymo, priėmimo ar kontrolės etapuose, nesvarbu, kaip jie įvardijami
(klausimo analizavimas, pasiūlymų teikimas, dokumentų derinimas, patikrinimo atlikimas,
sprendimų priėmimas, dalyvavimas priimant sprendimą, administracinio ar tarnybinio poveikio
priemonių taikymas, dalyvavimas pasitarime, darbas komitetuose, komisijose, darbo grupėse,
formali ar neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), ir (ar) bet kokiu būdu paveikti
priimamus sprendimus, susijusius su savo ir (ar) sau artimų asmenų asmeniniu turtiniu arba
neturtiniu suinteresuotumu.
2. Interesų konflikto situacija susidaro tada, kai Tarnautojas, vykdydamas tarnybines
pareigas arba atlikdamas pavedimą, privalo priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant, vykdyti
pavedimą ar kontroliuoti sprendimo, kuris susijęs su jo ir (ar) jam artimų asmenų privačiais
interesais, vykdymą, susijusį su:
2.1. Tarnautojo ir (ar) jam artimų asmenų verslu;
2.2. Tarnautojo ir (ar) jam artimų asmenų darbu kitose įmonėse ir (ar) individualia veikla,
paslaugų teikimu, darbų atlikimu pagal autorinę sutartį arba verslo liudijimą;
2.3. naryste ir (ar) užimamomis pareigomis kitose įmonėse;
2.4. finansiniais, moraliniais arba bet kokio kito pobūdžio įsipareigojimais kitiems
asmenims;
2.5. iš kitų asmenų gautomis dovanomis ir (ar) suteiktomis paslaugomis;
2.6. jam artimų asmenų darbu toje pačioje institucijoje;
2.7. ketinimais, susijusiais su naujo darbo paieškomis, derybomis su būsimu darbdaviu;
2.8. tiesioginės ir (ar) netiesioginės naudos, turtinės arba neturtinės naudos gavimu sau ir
(ar) savo artimiems asmenims;
2.9. bet kokio pobūdžio turtiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu.
3. Interesų konflikto situacija taip pat susidaro tada, kai Departamento Tarnautojas,
veikdamas kaip privatus asmuo, kreipiasi į sau pavaldų Tarnautoją, kuris privalo priimti sprendimą,
dalyvauti jį priimant, vykdyti pavedimą ar kontroliuoti sprendimo, kuris susijęs su jo ir (ar) jam
artimų asmenų privačiais interesais, vykdymą.
4. Tarnautojas privalo nusišalinti, kai:
4.1. rengiami, svarstomi, priimami sprendimai ar kontroliuojamas jų vykdymas, susijęs su
tiesioginės ar netiesioginės naudos gavimu sau ir (ar) savo artimiems asmenims. Tarnautojams
būtina nusišalinti nuo sprendimų priėmimo derinant ir (ar) kontroliuojant ūkio subjektus privačios
nuosavybės teise artimiems asmenims priklausančiuose objektuose, padalinių vadovams būtina
nusišalinti nuo sprendimų priėmimo dėl savo ir (ar) savo artimų asmenų atlyginimo, priedų,
priemokų, piniginių išmokų ar pašalpų, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir
kvalifikacijos kėlimo kursus, kvalifikacinių klasių nustatymo, vykdant viešųjų pirkimų procedūras,
personalo atrankos funkcijas ir pan., jei tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
4.2. sprendimai yra susiję su asmenimis, iš kurių Tarnautojai (ar jam artimi asmenys) gauna
bet kokios naudos ar su kuriais jį sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai;
4.3. sprendimai priimami dėl įmonių, su kuriomis Tarnautojai (ar jiems artimi asmenys) yra
susiję akcijomis (kad ir koks būtų jų kiekis ir vertė), naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais.
5. Tarnautojai, kurių funkcijos susijusios su Departamento atliekamų viešųjų pirkimų
vykdymu, nusišalina vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio
19 d. sprendimu Nr. KS-339 patvirtinto 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 nuostatomis.

