
KĄ VERTA ŽINOTI?

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO
ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS  

Visi darbuotojai, vykdydami pavestas
funkcijas, turi vadovautis išimtinai VĮ VMU
interesais, nesiekti naudos sau ar savo
artimiesiems, kitiems susijusiems
asmenims, priimti objektyvius, nešališkus ir
geriausiai VĮ VMU poreikius ir teisės aktų
reikalavimus atitinkančius sprendimus,
vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad
nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.

Darbuotojai, deklaruojantys
privačius interesus, tai:

VMU direktorius; 
direktoriaus pavaduotojai; 
struktūrinių padalinių vadovai; 
struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojai; 
darbuotojai, turintys viešojo
administravimo įgaliojimus (pvz.,
valstybinių miškų apsaugos pareigūnai). 

1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys
asmenys:

 

 perkančiosios organizacijos vadovas; 
 pirkimų iniciatoriai; 
 viešųjų pirkimų komisijos nariai; 
 viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujantys ekspertai; 
 darbuotojai, VMU paskirti atlikti
supaprastintus pirkimus

2. Viešuosiuose pirkimuose
dalyvaujantys asmenys: 

3. Kiti darbuotojai, kurių pareigybės
įtrauktos į VĮ VMU direktoriaus tvirtinamą
VĮ VMU pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašą.

1. Deklaracijos pateikimas

ATMINK SAVO PRIEVOLES

Deklaruok privačius interesus nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 30 k. d. priėmus (paskyrus) į
pareigas, joms pasikeitus, ar pasikeitus
deklaruotiniems duomenims.

Deklaruok privačius interesus IKI
DALYVAVIMO pirkimo procedūrose pradžios,
nurodant savo PAREIGAS, ATLIEKAMAS
pirkimų procedūrose ir kitus deklaruotinus
duomenis.

2. Deklaruok visas pirkimo dalyvio
pareigas

3. Deklaracijos turinys
Deklaracijose turi būti atskleistos visos
aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti darbuotojo
privačių ir viešųjų interesų konfliktas.
Deklaravimą reglamentuoja Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymas.

Draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar
priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar
bandyti paveikti, arba atlikti kitas darbines
pareigas, jei tai yra susiję su jūsų privačiais
interesais. 

4. Nešališkumas

Darbuotojai privalo Aprašo nustatyta tvarka
nusišalinti nuo visų interesų konfliktą
sukeliančių ar galinčių sukelti veiksmų
atlikimo, sprendimų priėmimo.

5. Nusišalinimas

6. Atsakomybė
Už privačių interesų deklaracijos nepateikimą,
pavėluotą pateikimą, neteisingų duomenų
nurodymą arba deklaruotinų duomenų
nenurodymą, pateiktų duomenų tikrumą
įstatymų nustatyta tvarka atsako pats
deklaraciją teikiantis asmuo, įskaitant ir viešųjų
pirkimų dalyvius, dalyvaujančius viešųjų pirkimų
procedūrose.  

Kitos deklaruojančių asmenų pareigos, numatytos Viešųjų
ir privačių interesų derinimo įstatyme ir kituose teisės
aktuose. Daugiau informacijos www.vtek.lt ir
vwww.vivmu.lt
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VISADA PRISIMINK 

Darbuotojų,
nedeklaruojančių
privačių interesų,

prievolės
Darbuotojai, kurie nepatenka į VĮ
VMU direktoriaus tvirtinamą
deklaruojančių asmenų sąrašą,
neturi prievolės deklaruoti privačių
interesų, tačiau jiems VĮ VMU
nustatytos tam tikros prievolės
viešųjų ir privačių interesų
derinimo srityje.

Darbuotojai privalo laikytis VĮ VMU
Interesų konfliktų vengimo
politikos, Darbuotojų etikos
kodekso, šio Aprašo ir kitų vidaus
teisės aktų nuostatų.

1. Nešališkumo reikalavimas
Visi darbuotojai, vykdydami pavestas
funkcijas, turi vadovautis išimtinai VĮ VMU
interesais, nesiekti naudos sau ar savo
artimiesiems, kitiems susijusiems
asmenims, priimti objektyvius, nešališkus ir
geriausiai VĮ VMU poreikius ir teisės aktų
reikalavimus atitinkančius sprendimus,
vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad
nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.

2. Draudimas
Draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant
ar priimant sprendimus arba kitaip juos
paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti
kitas darbines pareigas, jei tai yra susiję
su jūsų privačiais interesais. 

3. Nusišalinimas

Darbuotojai privalo Aprašo nustatyta
tvarka nusišalinti nuo visų interesų
konfliktą sukeliančių ar galinčių sukelti
veiksmų atlikimo / sprendimų priėmimo
(klausimų svarstymų, dokumentų rengimo
ir pan.)

4. Deklaravimas pasikeitus
darbuotojo statusui

Darbuotojas, pasikeitus jo statusui į
deklaruojančio asmens, pavyzdžiui
pradėjus eiti deklaruojančio asmens
pareigas ar paskyrus darbuotoją
dalyvauti įmonės viešųjų pirkimų
procedūrose, privalo nedelsiant teisės
aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius
interesus. 


