
KĄ VERTA ŽINOTI?

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS VMU
TVARKOS APRAŠAS

Lobistinė veikla - fizinio ar juridinio asmens arba
organizacijos veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką
VMU darbuotojams, kurie dalyvauja rengiant,
svarstant teisės aktų projektus ar juos priimant.

Lobistas privalo prisistatyti, pateikti VTEK išduotą
lobisto pažymėjimą, nurodyti lobistinės veiklos
užsakovą, lobistinės veiklos naudos gavėją ir norimą
priimti arba nepriimti teisės akto projektą. 

Lobisto veikla neteisėta, jei jis VTEK nedeklaruoja
lobistinės veiklos ar vykdo veiklą, nebūdamas
įrašytas į lobistų sąrašą.

Darbuotojams draudžiama iš lobistų priimti
dovanas ar kitokį atlygį.

Lobistas, be kitų teisių nustatytų įstatyme, turi
teisę: 
 - iš VMU gauti informaciją apie rengiamus
teisės aktų projektus pagal asmens prašyme,
įrašyti jį į lobistų sąrašą, nurodytas teisinio
reguliavimo sritis; 
  - iš VMU gauti teisės aktų projektų kopijas ir
kitą informaciją, jeigu tai neprieštarauja LR
įstatymams ir jeigu lobisto prašoma informacija
nėra viešai paskelbta. 

Informacija pagal lobisto prašymą teikiama arba
neteikiama teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais. 

Deklaracijos pildymas ir pateikimas
Darbuotojas turi užpildyti Aprašo priede pateiktą
deklaracijos formą ir pateikti ją registruoti VMU
nustatyta tvarka. 

Užregistruota deklaracija pateikiama susipažinti
VMU direktoriui, darbuotojo tiesioginiam vadovui ir
Prevencijos skyriaus vadovui. 

Jei darbuotojui nėra žinoma visa informacija, kuri turi
būti nurodoma deklaracijoje, jis turi nurodyti tik tą
informaciją, kuri yra jam žinoma ir (arba) viešai
skelbiama VTEK interneto svetainėje skelbiamame
lobistų sąraše. 

Lobistinės veiklos priežiūra VMU

Prevencijos skyrius: 
- prižiūri, ar darbuotojai laiku ir tinkamai
pateikia deklaracijas; 
- jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai,
kad darbuotojas nesilaiko Aprašo nuostatų,
informuoja jį apie jo pareigas; 
- teikia darbuotojams konsultacijas dėl
deklaracijos pildymo; 
- atlieka kitas prevencines priemones. 

Kilus pagrįstų įtarimų, kad lobistas vykdo
galimai neteisėtą lobistinę veiklą ar galimai
pažeidžia Lobistinės veiklos įstatymą,
privaloma per 3 darbo dienas apie tai pranešti
Prevencijos skyriui. 

Nustačius neteisėtos lobistinės veiklos
požymius, apie tai informuojama VTEK. 

 ATMINK

Surink informaciją apie lobistą
Darbuotojas, susidūręs su lobistu, turi įsitikinti, kad
asmuo yra įrašytas į lobistų sąrašą, išsiaiškinti kieno
interesais jis veikia ir kokie yra jo interesai,
informuoti vadovą apie planuojama susitikimą su
lobistu, įsivertinti, ar šis susitikimas nekelia interesų
konflikto.

Deklaruok prieš Tave vykdytą lobistinę veiklą 
Darbuotojas privalo deklaruoti jo atžvilgiu vykdytą
lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto projekto ne
vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo lobistinės
veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios
(žodinio ar rašytinio, taip pat elektroninėmis
priemonėmis teisės akto projektų nuostatų aptarimo
su lobistu). 

 MANO ŽINGSNIAI SUSIDŪRUS SU
LOBISTU

KAS TA LOBISTINĖ VEIKLA


