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(Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius deklaracijos dėl nepriekaištingos 

reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo forma) 

 

PRETENDENTO  BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS KOLEGIJOS DIREKTORIUS 

DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS IR INTERESŲ 

KONFLIKTO ATSKLEIDIMO 

 

Aš ________________________, siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus kolegijos 

direktorius, patvirtinu, kad atitinku Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Vilniaus 

kolegijos statute ir Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus 

kandidatui į direktorius. 

Patvirtinu, kad mano elgesys atitinka akademinės etikos vertybes, nesu įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, nebuvau atleistas iš tarnybos ar darbo už 

drausmės pažeidimus arba nuo atleidimo yra praėję daugiau kaip penkeri metai ir nepiktnaudžiauju 

alkoholiu, nevartoju narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vilniaus kolegijos nėra interesų konflikto, t. y. nėra 

priežasčių, susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar 

su Vilniaus kolegija turimais bendrais interesais, kurios keltų pavojų, kad aš negalėčiau nešališkai ir 

objektyviai atlikti savo pareigas kaip Vilniaus kolegijos direktorius. 

Patvirtinu, kad per Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimus ar, jei mane išrinks Vilniaus 

kolegijos direktoriumi, per direktoriaus kadenciją nustatęs, kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda 

ar išaiškėja, kad yra, nedelsdamas apie jį pranešiu Vilniaus kolegijos tarybai (interesų konfliktui kilus 

ar išaiškėjus kadencijos laikotarpiu), o jei interesų konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu iš 

Vilniaus kolegijos direktoriaus pareigų. 

Siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius, taip pat patvirtinu, kad toliau yra 

pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis (narystė, pareigos ar kitoks dalyvavimas juridinio 

asmens veikloje)* per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo: 

Juridinis asmuo          Pareigos Veiklos pobūdis 

________________________       _______________       __________________________________ 

                                                                                            __________________________________ 

________________________       _______________       __________________________________ 

                                                                                            __________________________________ 

________________________       _______________       __________________________________ 

                                                                                            __________________________________ 

 

*Ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse, 

patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176. 

 

______________________                                                                    _______________________________ 
                           (data)                                                                                                                                              (vardas, pavardė, parašas) 

 


