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Duomenys kaupr'ami ir saugomi Juridiniq asmenrj iffie, kodas I 88736355

fstaigoms pagal s4ra5q 2ore-12-f]$ Nr. S - *$d"t' - e.4)

DEL NAUJOS REDAKCTJOS VTESVJU IR pRrvAeru TNTpRESV DERTN1M.g

ISTATyMO NUOSTATTJ

Vyriausioji tarnybines etikos konisija (toliau - Komisija, VTEK) informuoja, kacl
nuo 2020 m' sausio I d' isigalios Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq'intcresq derinimo
istatymo (toliau - VPIDI) nauja redakcijar. Be kitq pakeitimq, Siarne teises akte ii esmes pakeista
privadiq interesq deklaravimo koncepcija. pagrindiniii pokydiai :

l. Deklaracijq vielumas. Visq--fk]Sravimo pareig4 turinEiq asmenq aktualios priva6iq
interesq deklaracijos bus vie5inamos VTEK puslapyje n*1;U{yngw".Wr-k.ltldrkfafaq{iu.$aiesk;(i5imtistaikomatikdeklaracijomsasmenq,kuriqouomi"ysl't"fy*.{;;t"tytm
ir (arba) kurie vykdo Lvalgyb4, kontrzvalgyb4 arba kriminalinE iialgybil;

2. Deklaruotini duomenys. VPIDI 6 straipsnyje pateiktas naujas deklaruotinq duoinenrl
s4raias, pagal kuri:

2.1. Visais atvejais privalu deklaruoti:

2.1.1. savo:

o darbovietg (darbovietes) ir pareigas (status4), del kuriq kyla pareiga deklaruoti
privadius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einama, p*rigau;

2.1.2. sutuoktinio, sug;'ventinio, partnerio:

o darbovietes ir (ar) einamas pareigas;

2,1,3. savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:

' duomeniq apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojandiojo, jo sutuoktinio,
sugyventinio ar partnerio turimq akcijq suteikiami balsai visuotiniame akcininku
susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teises kitq teisiniq formq juridiniuose
asmenyse leidLiadaryti lemiamq itak4 siqiuridiniq asmenq veiklai.

2.2. Privalu deklaruoti tik' jei yra ar gali atsirasti privatiis interesai fiei gali kilti
interesq konfliktas):

2.2.1. savo arba artimq asmenq duomenis:

' del to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis.
Siuo atveju deklaracijoje pateikiama infbrmacija apie Sio juridinio asmens
dalyvavim4 vie5uosiuose pirkimuose arba Europos Sqjungos, tarptautiniq
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organizacijq, uisienio valstybiq finansuojarnuose paramos teikimo arba Lietuvos

vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, igyveridinam,uose
institucijos ar istaigos, kurioje deklanrojantis asmuo dirba, arba jai pavaldiios
instituoiios ar istaigos;

. del deklaruqian0iojo ar jam artimq rasmenq naryst*s &r (iri einamq pareigtl
juridiniunse asmenyse, i$skyrus narystg politinese partijose ir profesinese sqiungose;

2.2.2. savo arba sutuoktinio, suryventinin, partnerio duomenis:

o del deklaruojandiojo asmens, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio rySiq su juridiniais
ir fiziniais asmenimis snrlarius sandori, kurio verte didesne negu 3 000 eurq,

lskaitant individualios veikleis sandorius. Deklaracijoje pateikiama informaclja apie

sandorius, sudarytus per 12 menesiq iki deklaracijos pateikimo dienos;

?.?.3. savo, *rtimq a$mentl arba kitg fl$menE duomenis:

del deklaruojandiojo asmens artimo asmsns ar kito asmens arba del su Siais asmenimis

arba juo padiu susiiusiq duomen4.

Pa.tyrnime, kad del naujri VPID{ nuostatq asmenims neprivalu i$ naujo paleikti priva€iq
interesq deklaracijq, tadiau atsiivelgiant i deklaruotinq duomenq pasikeitim4, rskomenduotina
nuo',20?0 m. sausis I 11. (ne nnksEiau) perXinrdti pateiktas deklaracijas, papildyti galbiit
nedeklarucrtais duomenimis. Taip pat ivertinti jau nurodytus duomenis, kurie galb0t nsra asmsns

privatus interesas (pvz. deklaruoti sandoriai, kuriuos iki Siol buvo privalu nurodyti visus,

neatsiZvelgiant itai, ar duomuo yra privatus interesas).

Fra5ome atkreipti demesi i VFIDtr ? ir 4 straipsniq nuostatas ir ivertinti, ar J0sr1 institucijojs
nei5sipledia s4ra5as pareigq, kurias cinant asmcnims privalu deklaruoti privaEius interesus.

Privadiq interesq deklaracijq teikimo tvarka ir terminai nesikeidia: per Valstybines

mokesdiq inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos Elekfoninio deklaravimo

sistemq jos teikiamos nedelsiant, bet ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienrl po deklamojandio
asmens iSrinkimo, priemimo ar paskyrimo i pareigas dienos arba deklaruotinq duomenq

pasikeitimo.

Taip pat informuojams. kad nuo 20?0 m. sausio 1 d. VPIDI nuostatos del privadiq interes4

deklaravimo ir 5io istatymo 11 bei 13 straipsniai taikomi ir perkandiosios organizacijos ar

perkanliojo subjekto (toliau kartu - perkantysis subjektas) vadovams, perkandiojo subjeklo pirkimrl

komisijq nariamso perkan{iajo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus

asmenims, perkandiojo subjekto atliekamq pirkimq procedurose dalyvaujantiems

ekspertams, vieSojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa$to

paslaugq srities perkandiojo sulrjekto, koncesijos iniciatoriams. Ferkandiqiq subjektq pirkimq

komisijq nariai, asmenys, perkanEiqjq sub.iektq vadovq paskirti atlikli supaprastintus pifkimus,

perkandiqjq subjektQ atliekarnq pirkimq procedfrose dalyvauiantys ekspertai, pirkimo

lniciatoriai, nepateikE deklaracijos, ncturi teises dalyvauti pirkimq procediirose ir turi bnti atdaukti ii
atitinkamq pareigq (VPIDI 5 straipsnio 6 dalis).

Atkreipiame demesi ir i VPIDI nustatytas pareigas vadovams:

- tai, kaip deklaruojantys asmenys laikosi 5io istatymo, kontroliuoja ir priZitrri institucijq ir
istaigq vadovai arba jq igalioti asmenys (VPlDl22 straipsnio I daliss 2 punktas);

- institucijose ir istaigose turi bati pawi*intas pareigq, kurias einantys asmsnys privalo

deklamoti privadius interesus, s4raSas ffPfDI22 straipsnio 2 dalis)'

- institucijq ir istaigq vadovai ar jq jgalioti asmenys informuoja ! pareigas renkamu$,

priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privadius interesus kitais
pagrind*is (deklaruojandio asmens status4 turintis asmuo). apie pareig4 pateikti delclaracij4.
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Deklaruojantis asmuo apie Sie pareig4 infbrmuojamas priemimo, skyrimo !. pareigas ar
deklaruojandio asmens statuso igijimo metu (vPIDf 4 straipsnio 2 dalis).

PaZymime, kad VTEK 2019 m. lapkridio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 parvirtino
rekomendacijas del Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo istatymo nuostatrl
Iailgtnosi kontroles vykdymo 2 , kuriose taip , pat i5destytos konlaedios piiemones, kurias
rekomenduojame igyvendinti siekiant efekryvios VPIDI nuostatq igyvendinimo kontroles.

Siekdama kuo didesnes informacijos sklaidos apie pasikeitusias VPIDI nuostatas,
Komisija pra$o 5i ra5t4 persirlsti Jiisq institucijai pavaldZioms lstaigoms (iei tokiq yra), taip
pat su $iuo ra5tu supaZindinti Jnsq institucijos darbuotojus, esant galimybei, patalpinii
institucijos intemeto tinklalapiuose.

Daugiau informacijos apie naujas VPIDI nuostatas del privadiq interes4 <leklaravimo galite
rasti VI'EK interneto svetaineje, skilty.je ,,Privadiq interesq deklaravimas". Iiilus papildomiems
klausimams pra5ome kreiptis i Komisij4 Siais telefonais bei el. padto adresais: S 603 S"8j86 , g s 2Iz
43 96, el. p.yI*{**!&J!, *iedgs*#lylek.lt.

Komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas
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NAUJASIS PRIVAcIU INTERESU DEKLARAVIMAS
Nuo 2020-01-01 isigalioja nauji reikalavimai privadius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viesqjq ir prrvaeiqinteresq derinimo istatyma (VplDl). Todel biitina periiiirAti savo paskutinq pateiktQ deklaracijq ir, prireikus, jqpatikslinti atitinkamais duomenimis (ne anksdiau, nei sausio I d.).
Visq deklaruojaniiqiq orivadiq interesq deklaracijos bus vieSinamosr httos://www.vtek.ltldeklaraciiu-oaieska

VTEK

SENOJN TVAftKA ,,rki 202() rri.l

DEKLARUOJANTYSIS

i:
Savo ir sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio:

Darbovietq(es) ir pare jgas;

Juridinj asmenj, kurio veikloje dalyvauja;
Individualia veiklq;
Naryste ir pareigas jmon6se, jstaigose, asocracijose ar fonduose,

:::l:T-.:iu:,* 
politinese partijose ir profesin dse sajunsose;

flY.n?t: 
gautas per paskutinius 12 kalendoriniq mdnesiq (isskyrus iS

arrrmq;q), Jei lq verte viriija 150 eurq;

l:11"1ir":, 
sudarytus per paskutinius 12 katendoriniq menesiq, jei jq

verte viriija 3000 eurq

DEKLARUOJANTYSIS NURODO, JEI TAI

Savo irsutuoktinio, , 
iiit 

ir,l.. t
su gyventinio, partnerio:

Artimus asmenis ar kitus Zinomus asmenis arba duomenis

VISUOMET NURODO

,"u; ,r ru,uo*r,i,o, u, 
.,

sugyventinio, partnerio:

. DarbovretqGes) ir pareigas;

l;lmi*fu::l[*:::iJi#:, ,em amq i,akq akciq

KELTA AR GAL| KELTT TNTERESU KONFLTKTA

Savo ir sutuoktinio, ' .., 
,

sugyventinio, partnerio:

. Ryiius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandori

!i,.1]:.T...iu ikr dektaracijos pateikimo dienos), kurio vert6
drdesne negu 3 000 eurq, iskaitant individuarios veikros sandorius

Savo arba ::: . ' 
"i * r,,,

artimqjq: , q . ;':*.

. Juridinio asmens, kurio veikloje dalyvauja, dalyvavimq vie5uosiuose
ptrktmuos.e arba projektuose, finansuojamuose ES, tarptautiniq
oiganizacijq ar u2sienio valstybiq, arba Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, jei jie
Igyvendinami deklaruojaniiojo darbovietdje
ar jai pavaldZiame juridiniame asmenyje;

lffi ;:lllflilil,:::'f;:J,T:ii:..";ilT", Ji. 
lisskvrus

Savo, artimqjq I
arba kitq asmenq: 

r! r ' 
' 
.'+' 
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. Kitus su savimi, artimu asmeniu ar kitu asmeniu susijusius duomenis

ISIMTYS

Nedeklaruojami duomenys apie sutuoktinj, sugyventinj, partnerj,
ler gyvenama skyrium, nevedamas bendras namq 0kis ir del to 5ie
duomenys neZinomi

Nedeklaruojami su artimais asmenimis susijq duomenys, kurie
deklaruojaniiam objektyviai negali b0ti 2inomi

lnteresq konfliktas - situacija, kai deklaruojantis asmuo, ailikdamas
tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinl pavedimq, turi priimti ar
dalyvauti priimant sprendimq arba ivykdyti pavedimq, kurie susijg ir su
1o privatiais interesais.

Privat0s interesai - deklaruojaniio asmens (ar jam artimo asmens)
suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtjne nauda, deklaruojancio
asmens (ar jam artimo asmens) moraline skola, moralinis jsipareigojimas
ar kitas panaiaus pobldZio interesas deklaruojanciam asmentul
atliekant tarnybines pareigas.

Artimais asmenimis pagal VplDl laikomi:
TEVAI IR JU SUTUOKTINIAI SENELIAI IR JU SUTTJOXTINIAI

i"n , * oo +" o,ooo, **'44.*. 
enoLtatTsEsERystRJUsuTUoKTtNtAl

vArKAt tR JU suruoKTtNtAt vAtKAtelAt tR JU suruoKTlNtAl

VTEK r€komendacijq del VplDVTl nuostatq laikymosi kontrotds vykdymo
galima rasti iia: htto://bit.lvlVTEK rekomendaciia kontrote
skrajuteje pateikta sutrumpinta informacija, visus vplDl reikaravimus
galima rasti dia: http://bit.lv,/VplD istatvmas


