VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1K-168 „DĖL VIEŠŲJŲ IR
PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. vasario 2 d. Nr. 1K-38
Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020
m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 1K-168 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje ligonių
kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Į g a l i o j u Neringą Lipskienę, Teisės skyriaus patarėją, atlikti šio įsakymo 1.1 papunkčiu
patvirtinto aprašo 2 punkte nurodytų asmenų privačių interesų deklaravimo kontrolę Valstybinėje
ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje
ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašą:
2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Darbuotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys
ekspertai privalo deklaruoti savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio privačius interesus Įstatymo
ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl
Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka. Privačių interesų deklaracija teikiama
elektroniniu būdu per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG).“
2.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Tiesioginiai vadovai privalo susipažinti su pavaldžių darbuotojų deklaracijų viešai
skelbiamais duomenimis, o viešųjų pirkimų komisijos pirmininkai – su komisijos narių ir viešųjų
pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų deklaracijų viešai skelbiamais duomenimis
(https://pinreg.vtek.lt/).“
2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Tais atvejais, kai interesų konfliktui valdyti arba patikrinimui atlikti reikalingi deklaracijos
duomenys, kurie negali būti viešai skelbiami (asmens kodas, specialiųjų kategorijų asmens
duomenys, kitos sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenys, pagal Įstatymo 6
straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys, daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti
draudžiama pagal įstatymus), šiuos PINREG duomenis tikslinėms grupėms (deklaruojančiojo asmens
tiesioginiams vadovams, kitiems susijusiems vadovams, viešųjų pirkimų komisijų pirmininkams,
asmenims, ligonių kasose paskirtiems atlikti tyrimą dėl galimo deklaruojančiojo asmens padaryto

Įstatymo nuostatų pažeidimo) teikia įgaliotasis asmuo. Tikslinė grupė privalo saugoti, neatskleisti ir
neperduoti kitiems asmenims deklaracijose pateiktų asmens ir kitų neskelbiamų duomenų.“
2.4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Tiesioginis vadovas, viešųjų pirkimų komisijos ar kitos komisijos (darbo grupės, komiteto
ir pan.) pirmininkas, vadovaudamasis Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto
nusišalinimo nepriėmimo kriterijais, patvirtintais VTEK 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270
„Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų
patvirtinimo“, motyvuotu rašytiniu sprendimu (rezoliucija) gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir
įpareigoti asmenį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Įgaliotasis asmuo privalo
duomenis apie sprendimus nepriimti darbuotojų pareikšto nusišalinimo pateikti VTEK Duomenų apie
deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo VTEK tvarkos aprašo, patvirtinto
VTEK 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-177 „Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų
nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimus ar nušalinimus pateikimo
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“
2.5. Pakeičiu 22.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.6. tvarko duomenis PINREG;“.
3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą ir jį
išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Direktorius

Gintaras Kacevičius

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 5 d.
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direktoriaus 2021 m.
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įsakymo Nr. 1Kredakcija)
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS
INTERESUS, SĄRAŠAS
1. Direktorius.
2. Direktoriaus pavaduotojas.
3. Departamento direktorius.
4. Vyriausiasis patarėjas.
5. Skyriaus vedėjas.
6. Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas).
7. Patarėjas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, išskyrus Veiklos administravimo
skyriaus patarėją).
8. Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).
9. Vyriausiasis specialistas, specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) šių
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinių padalinių:
9.1. Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus;
9.2. Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus;
9.3. Ekonomikos departamento Biudžeto skyriaus;
9.4. Ekonomikos departamento Kainų skyriaus;
9.5. Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (tik tos
pareigybės, kurių funkcijos susijusios su Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro
administravimu ir atitinka viešojo administravimo įgaliojimus);
9.6. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus;
9.7. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus (tik tos
pareigybės, kurių funkcijos susijusios su viešaisiais pirkimais);
9.8. Informacinių technologijų departamento Duomenų ir analizės skyriaus;
9.9. Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus;
9.10. Paslaugų stebėsenos skyriaus (tik tos pareigybės, kurių funkcijos susijusios su asmens
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo vertinimu ir analizavimu);
9.11. Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus;
9.12. Ryšių su visuomene skyriaus (tik tos pareigybės, kurių funkcijos susijusios su
viešaisiais pirkimais);
9.13. Sutarčių skyriaus;
9.14. Tarptautinių reikalų skyriaus;
9.15. Teisės skyriaus;
9.16. Vaistų kompensavimo skyriaus;
9.17. Veiklos administravimo skyriaus (tik tos pareigybės, kurių funkcijos susijusios su
viešaisiais pirkimais).
10. Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys:
10.1. pirkimo komisijos narys;
10.2. asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus;

10.3. pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas;
10.4. pirkimų iniciatorius (perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodo reikalingų
prekių, paslaugų arba darbų, perkamų viešojo pirkimo būdu, poreikį ir (ar) parengia jų techninę
specifikaciją ir (ar) jos projektą).
_________________

