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VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS 

INTERESUS, SĄRAŠAS 

 

1. Pareigybės, kurias einantys asmenys yra laikomi valstybinėje tarnyboje dirbančiais 
asmenimis, ir privalo deklaruoti privačius interesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi: 

1.1. Direktorius; 
1.2. Direktoriaus pavaduotojas; 
1.3. Grupės vadovas; 
1.4. Girininko pavaduotojas; 
1.5. Gamybos organizavimo vyr. specialistas (Medienos ruošos ir prekybos techninės grupės 

vadovas); 
1.6. Medelyno vadovas; 
1.7. Regioninio padalinio vadovas; 
1.8. Skyriaus vadovas; 
1.9. Valstybinių miškų apsaugos pareigūnai: 

1.9.1. Girininkas; 
1.9.2. Miško apsaugos skyriaus specialistas; 
1.9.3. Miško apsaugos skyriaus vadovas; 
1.9.4. Miško apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas; 
1.9.5. Miško apsaugos specialistas; 
1.9.6. Prevencijos skyriaus vadovas; 
1.9.7. Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas; 
1.9.8. Vyriausiasis miškininkas. 

2. Pareigos, atliekamos viešųjų pirkimų procedūrose, dėl kurių vadovaujantis Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 5 straipsnio 6 dalimi, privaloma 
iki dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose pradžios deklaruoti privačius interesus: 

2.1. Perkančiosios organizacijos vadovas; 
2.2. Supaprastintus pirkimus atliekantis asmuo; 
2.3. Viešojo pirkimo iniciatorius; 
2.4. Viešojo pirkimo komisijos narys; 
2.5. Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis ekspertas. 
3. Kitos pareigybės, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių 

biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu 
ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu, ir 
kurios privalo deklaruoti privačius interesus vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punktu ir kurių įtraukimui į šį sąrašą pritarė Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija: 

3.1. Apskaitos projektų vadovas; 
3.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis buhalteris; 
3.3. Duomenų apsaugos pareigūnas; 
3.4. Finansų vadovas; 
3.5. Informacinių technologijų saugos įgaliotinis (kibernetinio saugumo vadovas); 
3.6. Medienos meistras; 
3.7. Medienos ruošos ir prekybos vadovas; 
3.8. Miško išteklių ir ūkinių priemonių projektavimo skyriaus specialistas – projektų vadovas; 
3.9. Miškotvarkos grupės specialistas (taksatorius); 
3.10. Miškotvarkos skyriaus vyresnysis specialistas; 
3.11. Prekybos vadybininkas; 
3.12. Projektų vadovas;  
3.13. Regioninio padalinio vyresnysis buhalteris; 
3.14. Technologijų vadovas; 
3.15. Vidaus auditorius; 
3.16. Vyresnysis vidaus auditorius. 
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