
                  

 
                                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA 

 Pravieniškių pataisos namų- 

 atvirosios kolonijos 

 direktoriaus  

                                                                                                                                                                       2020 m. vasario 5  d.  

 įsakymu Nr. V - 62 

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS ATMINTINĖ 

 

                    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau-Įstatymas) nuostatomis,  asmenys, 

pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje arba pretenduojantys į pareigas, kurioms privaloma deklaruoti viešus ir privačius 

interesus, elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – 

VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau - EDS) teikia privačių interesų deklaracijas (toliau – Deklaracija), forma ID001, kaip 

pretendentai (pareigybių klasifikatoriuje pasirinkdami atitinkamą pretendento kodą) ir kartu su pretendento dokumentais pristato 

Deklaraciją Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojai. Per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į tarnybą / darbą dienos, darbuotojai 

privalo patikslinti jau pateiktą Deklaraciją, nurodydami  jau ne pretendento, o užimamų pareigų kodą. 

Privačius interesus deklaruojantys asmenys Deklaracijoje privalo nurodyti: 

1. šiuos duomenis: 

   1) savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius 

interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas; 

2) sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas; 

   3) duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai 

visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti 

lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai. 

2.  privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti: 

   1) dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie 

šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių 

finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose 

institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos; 

                   2) dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė 

didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 

12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos; 

                  3) dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir 

profesinėse sąjungose; 

4) dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų. 

Deklaracijos pateikimas, tikslinimas ir papildymas 

   Deklaruojantis asmuo  (išskyrus pretendentą) privalo pateikti Deklaraciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo 

dienos. Pretendentai Deklaracijas pateikia kartu su pretendento dokumentais. 

   Jeigu atsirado naujų Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų ar privačių interesų, pasikeitė pateiktoje    

Deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti Deklaraciją. 

  Asmenys, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose, Deklaraciją pateikia iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios. 

Nepateikę deklaracijos neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų. 

  Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti 

                  Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar 

bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra 

susijusios su jo privačiais interesais – prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, deklaruojantis asmuo privalo 

informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį / -is, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, ir pareikšti apie 

nusišalinimą, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.  

                  Deklaruojantis asmuo privalo vykdyti VTEK, institucijos ar įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytines išankstines 

rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jis privalo nusišalinti. Šios rekomendacijos, remiantis deklaracijomis arba 

asmens prašymu, yra sudaromos dėl konkrečios situacijos. Išankstines rekomendacijas deklaruojantis asmuo gali skelbti viešai savo 

nuožiūra. 

                  Nusišalinama šia tvarka: 

                    prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios 

procedūros metu apie interesų konfliktą raštu (pvz., teikiamas tarnybinis pranešimas) pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems 

sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;  

                    nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, 

kabinetą ar kitą patalpą ir pan.); 

                     įsitikinti, kad  nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, 

posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę); 

                    rašytinį pranešimą apie nusišalinimą gavęs tiesioginis vadovas arba komisijos, darbo grupės pirmininkas apie asmens 

nusišalinimą informuoja įstaigos vadovą, kuris priima taip pat rašytinį sprendimą dėl asmens nusišalinimo (pvz. tai gali būti 

įforminama rezoliucija ant tarnybinio pranešimo). 

 



  

  
2 

 

Teisės atstovauti apribojimai    

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti valstybei ar savivaldybei arba institucijai  ar įstaigai:  

1) tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kokių 

pajamų;  

2) tvarkydamas reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų 

akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse. 

                  Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų 

institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos 

įstaigoje. Įstatymo 12 straipsnio  3 ir 4 dalyse numatytos teisės atstovauti apribojimų išimtys. 

Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai 

                   Deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens 

tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal 

tarptautinį protokolą, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra 

naudojamasi tarnybiniais tikslais. Kai dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. 

Tokia dovana įvertinama ir saugoma institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka.  

                 Pareiga raštu informuoti apie susitarimą 

                   Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nedelsdamas raštu informuoti savo institucijos ar įstaigos vadovą ar jo 

įgaliotą asmenį apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nustatęs, kad 

šis asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta 

interesų konflikto grėsmė.  

Apribojimai pasibaigus tarnybai 

           Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje: 

                   vienus metus negali dirbti juridiniame asmenyje, su kurio veiklos priežiūra ir kontrole per paskutinius vienus darbo metus 

buvo tiesiogiai susijusios jo tarnybinės pareigos arba dėl kurio rengiant, svarstant ar priimant sprendimus jis dalyvavo, įskaitant 

sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą; 

                   vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar įstaiga, kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, ir naudotis 

šios institucijos ar įstaigos teikiamomis individualiomis lengvatomis (apribojimai netaikomi dėl sandorių, kurie buvo sudaryti 

anksčiau, negu asmuo pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami, taip pat dėl sandorių, kurie sudaromi viešo konkurso 

būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų); 

                   vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis 

paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų 

sistemos įstaigoje. 

                   vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti 

jo tarnybinėms pareigoms.  

Iškilus klausimams dėl privačių interesų deklaravimo kreiptis į Veiklos organizavimo skyriaus specialistę Rasmą Gailienę,  

tel. ( 8 346) 56440 arba trumpuoju Nr. 3501. 


