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Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 22

straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir

pateikimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m.

gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 ,,Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo,

tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 41 punktu:

1. T v i r t i n u asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaravimo kontrolę, priežiūrą ir

konsultavimą, sąrašą (pridedamas).

2. P a v e d u 1 punkte nurodytiems asmenims kontroliuoti ir prižiūrėti kaip deklaruojantys

asmenys laikosi Įstatymo ir Taisyklių.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. V1E-222 ,,Dėl asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaravimo

kontrolę, priežiūrą ir konsultavimą, sąrašų patvirtinimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Vaida Babeckienė

Parengė

Jurgita Putnikienė
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1. Ilona Grabijolienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus patarėja – už Savivaldybės biudžetinių

kultūros įstaigų deklaruojančių asmenų (vadovų ir jų pavaduotojų) konsultavimą, deklaravimo kontrolę

ir priežiūrą pagal Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.

2. Danguolė Miliauskaitė, Savivaldybės gydytoja – Savivaldybės viešųjų sveikatos įstaigų

deklaruojančių asmenų (vadovų ir jų pavaduotojų) konsultavimą, deklaravimo kontrolę ir priežiūrą pagal

Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.

3. Edita Navickienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė – už

Savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų deklaruojančių asmenų (vadovų ir jų pavaduotojų)

konsultavimą, deklaravimo kontrolę ir priežiūrą pagal Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.

4. Jurgita Putnikienė, Bendrojo skyriaus vedėja – už Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojų ir kitų deklaruojančių asmenų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų

(išskyrus švietimo ir kultūros) deklaruojančių asmenų ir asmenų, dirbančių asociacijose, kurios gauna

lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybės biudžetų ir fondų, deklaruojančių asmenų konsultavimą,

deklaravimo kontrolę ir priežiūrą pagal Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.

5. Ligita Pūrienė, Turto valdymo skyriaus vedėja – už Savivaldybės įmonės ir akcinių bendrovių,

kuriose Savivaldybė turi įstatinio kapitalo arba akcijų, deklaruojančių asmenų (vadovų ir jų

pavaduotojų), Savivaldybės įmonių valdybos narių konsultavimą, deklaravimo kontrolę ir priežiūrą pagal

Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.

6. Vilma Valentinavičienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja – už Kaišiadorių rajono savivaldybės

(toliau – Savivaldybė) administracijos pirkimų komisijų narių, asmenų, pirkimų vykdytojų vadovų

paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose

dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių konsultavimą, deklaravimo kontrolę ir priežiūrą pagal

Įstatymo ir Taisyklių nuostatas.
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