
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS 

KOMISIJOJE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO 

  

2021 m. sausio 13 d. Nr. V-1 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 

straipsnio 5 dalimi, 4 straipsnio 2 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas Rekomendacijų dėl 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės 

vykdymo, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu 

Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“, II. 1 ir 3 punktus, III. 2 punktą: 

1. T v i r t i n u Pareigų, kurias einantys asmenys Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje 

privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (pridedamas). 

2. N u r o d a u: 

2.1. Asmenims, nurodytiems Pareigų, kurias einantys asmenys Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijoje privalo deklaruoti privačius interesus, sąraše pateikti, tikslinti ar papildyti privačių 

interesų deklaracijas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka elektroninėmis 

priemonėmis. 

2.2. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) administracijos vyriausiajai 

patarėjai Jurgitai Iešmantaitei su šiuo įsakymu per Komisijos Dokumentų valdymo sistemą 

supažindinti Komisijos administracijos struktūrinių padalinių vadovus (skyrių vedėjus).  

2.3. Komisijos administracijos Visuomenės informavimo skyriaus vyriausiajai specialistei 

Julianai Dunovskai paskelbti Pareigų, kurias einantys asmenys Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijoje privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą Komisijos interneto svetainėje. 

3. Į g a l i o j u Komisijos administracijos vyriausiąją patarėją Jurgitą Iešmantaitę: 

3.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Pareigų, kurias einantys asmenys Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijoje privalo deklaruoti privačius interesus, sąraše išvardinti asmenys laikosi Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, konsultuoti juos privačių 

interesų deklaravimo, būti atsakingu asmeniu (Atitikties pareigūnu) interesų konfliktų prevencijos ir 

koordinavimo su Vyriausiąją tarnybinės etikos komisija klausimais.  

3.2. informuoti į pareigas renkamus, priimamus ar skiriamus asmenis (jo priėmimo, skyrimo 

į pareigas metu) apie pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją.  

 

 

 

Pirmininkas                                            Mantas Martišius 

 

 

 

Parengė: 
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     PATVIRTINTA 

     Lietuvos radijo ir televizijos 

     komisijos pirmininko  

     2021 m. sausio 13 d.  

įsakymu Nr. V-1 

 

 

PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS LIETUVOS RADIJO IR 

TELEVIZIJOS KOMISIJOJE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, 

SĄRAŠAS 

 

1. Komisijos pirmininkas; 

2. Komisijos pirmininko pavaduotojas; 

3. Komisijos nariai; 

4. Komisijos administracijos struktūrinių padalinių vadovai (skyrių vedėjai); 

5. Komisijos administracijos darbuotojai, Komisijos pirmininko įsakymu paskirti atlikti 

supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai. 

 

________________________ 

 


