A T M I N T I N Ė
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR
DARBUOTOJAMS, DEKLARUOJANTIEMS PRIVAČIUS
INTERESUS
PRIVAČIUS INTERESUS DEKLARUOJANTYS ASMENYS
valstybės politikai;
valstybės pareigūnai;
valstybės tarnautojai;
valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų
struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė
(savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso
valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat šių
bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių
bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat šių bendrovių patronuojamųjų
(dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų
pavaduotojai;
kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso
valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių)
akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariai,
struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovai;
perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; perkančiojo subjekto vadovo paskirti
atlikti supaprastintus pirkimus asmenys; perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų
procedūrose dalyvaujantys ekspertai;
viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriai;
institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių
komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo
pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai;
kiti VPIDĮ numatyti asmenys.
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Valstybės tarnautojai bei pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje privalo pateikti
privačių interesų deklaracijas ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Deklaruojama
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens
išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų
pasikeitimo.

Deklaruojama

per

Valstybinės

mokesčių

inspekcijos

Elektroninio

deklaravimo sistemą.
Tėvystės / motinystės atostogų metu privačių interesų deklaruoti nereikia. Asmuo
deklaraciją privalo pateikti iš karto grįžęs po atostogų.
INTERESŲ KONFLIKTAS – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines
pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą
arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

INTERESŲ KONFLIKTAS. Kaip jį atpažinti?
Į interesų konfliktą patenkama, kai vykdant pareigas sprendžiami klausimai susiję su:
nuosavu ar artimų asmenų verslu;
profesine veikla: darbu kitose įmonėse, įstaigose, individualiu užimtumu ir pan.;
naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse,
įstaigose organizacijose ar fonduose;
finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) kitiems asmenims, kitais civiliniais
santykiais;
iš kitų asmenų gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir paslaugomis;
artimų ir kitų Jums svarbių asmenų darbu toje pačioje institucijoje.
PRIVATŪS INTERESAI – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas
asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens)
moralinė

skola,

moralinis

įsipareigojimas

ar

kitas

panašaus

pobūdžio

interesas

deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimais asmenimis pagal VPIDĮ laikomi:
DEKLARUOJANČIOJO IR SUTUOKTINIO: tėvai ir jų sutuoktiniai, seneliai ir jų sutuoktiniai,
broliai/seserys ir jų sutuoktiniai, vaikai ir jų sutuoktiniai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai.

DEKLARUOJANTYSIS VISUOMET NURODO
Savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:
Darbovietę(-es) ir pareigas;
Juridinius asmenis, kurių veiklai gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais
ar turimomis teisėmis.
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DEKLARUOJANTYSIS NURODO, JEI TAI KELIA AR GALI KELTI
INTERESŲ KONFLIKTĄ
Savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:
Ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį (per 12 mėnesių iki
deklaracijos pateikimo dienos), kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant
individualios veiklos sandorius
Savo arba artimųjų:
Juridinio asmens, kurio veikloje dalyvauja, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba
projektuose, finansuojamuose ES, tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių, arba
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, jei jie
įgyvendinami deklaruojančiojo darbovietėje ar jai pavaldžiame juridiniame asmenyje;
Narystę ar (ir) einamas pareigas juridiniuose asmenyse (išskyrus narystę politinėse
partijose ir profesinėse sąjungose)
Savo, artimųjų arba kitų asmenų:
Kitus su savimi, artimu asmeniu ar kitu asmeniu susijusius duomenis

IŠIMTYS
Nedeklaruojami su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam
objektyviai negali būti žinomi.
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