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LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Lobistinės veiklos priežiūros VĮ Valstybinių miškų urėdijoje tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) 

nustato valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) darbuotojų, kurie pagal pareigines 
funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant, atžvilgiu vykdytos lobistinės 
veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros VMU tvarką, rekomenduojamą elgesį, darbuotojų teises ir 
pareigas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymu (toliau – 
Įstatymu).  

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 
 

II SKYRIUS 
LOBISTINĖ VEIKLA 

 
4. Lobistinei veiklai priskiriami lobisto, kuris gali būti fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita 

organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą, veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką VMU 
darbuotojams, kad būtų priimami arba nepriimami teisės aktai pagal lobistinės veiklos užsakovo ar 
lobistinės veiklos naudos gavėjo interesus. 

5. Lobistinė veikla yra neteisėta, kai: 
5.1. lobistas nedeklaruoja lobistinės veiklos Įstatymo nustatyta tvarka; 
5.2. lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo. 
6. Asmenys, įrašyti į lobistų sąrašą Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje, viešai 

skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto svetainėje. Lobistų teises ir 
pareigas nustato Įstatymas. 

7. Lobistas, be kitų teisių nustatytų Įstatyme, turi teisę: 
7.1. iš VMU gauti informaciją apie rengiamus teisės aktų projektus pagal asmens prašyme, įrašyti 

jį į lobistų sąrašą, nurodytas teisinio reguliavimo sritis; 
7.2. iš VMU gauti teisės aktų projektų kopijas ir kitą informaciją, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams ir jeigu lobisto prašoma informacija nėra viešai paskelbta kibernetinėje erdvėje 
ar visuomenės informavimo priemonėse. Informacija pagal lobisto prašymą teikiama arba neteikiama 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Lobistas privalo prisistatyti VMU darbuotojui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, pateikti 
VTEK išduotą lobisto pažymėjimą, nurodyti lobistinės veiklos užsakovą, lobistinės veiklos naudos gavėją 
ir norimą priimti arba nepriimti teisės akto projektą.  

9. Lobistui draudžiama teikti VMU darbuotojui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, dovanas 
arba žadėti atlygį už priimtą arba nepriimtą teisės aktą. 

 
III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS  

 

10. VMU darbuotojams, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, draudžiama iš lobistų priimti 
dovanas ar kitokį atlygį. 

11. VMU 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). 

12. Deklaruojantis asmuo, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, užpildo Aprašo 
priede nurodytą asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją (toliau – Deklaracija). 
Deklaracija registruojama VMU nustatyta tvarka. Užregistruota deklaracija pateikiama susipažinti VMU 
direktoriui, darbuotojo tiesioginiam vadovui ir Prevencijos skyriaus vadovui. 
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13. Jei deklaruojančiam 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. 

14. VMU darbuotojai taip pat turi šias pareigas: 

14.1. apie siūlomas dovanas ar atlygį pranešti Prevencijos skyriui; 

14.2. įsitikinti, kad asmuo, kuris siekia daryti įtaką, yra įrašytas į lobistų sąrašą; 

14.3. išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir kas jo lobistinę veiklą finansuoja (kas yra 

lobistinės veiklos užsakovas), taip pat paprašyti lobisto pateikti papildomą informaciją; 

14.4. išsiaiškinti su lobistu planuojamo susitikimo tikslą, susitikime dalyvausiančius asmenis, 

planuojamus aptarti klausimus bei kitą susijusią informaciją dar iki susitinkant;  

14.5. informuoti savo tiesioginį vadovą apie planuojamą susitikimą su lobistu. Po susitikimo pateikti 

vadovui informaciją apie įvykusį pokalbį; 

14.6. įvertinti, ar susitikimas su lobistu nesukels interesų konflikto; 

14.7. laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų pateikiant lobistui duomenis ir informaciją; 

14.8. be įgaliojimo neteikti jokios informacijos lobistui; 

14.9. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą; 

14.10. organizuoti ir dalyvauti susitikimuose su lobistu tik darbo valandomis ir tik VMU patalpose; 

14.11. savo elgesiu ar žodžiais nesudaryti įspūdžio lobistui, kad jam bus sudarytos išskirtinės 

sąlygos. 

IV SKYRIUS 

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

15. Prevencijos skyrius: 

15.1. prižiūri, ar deklaruojantys asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas; 

15.2. jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad deklaruojantis asmuo nesilaiko Aprašo 

nuostatų, informuoja deklaruojantį asmenį apie Apraše jam nustatytas pareigas; 

15.3. teikia darbuotojams konsultacijas dėl Deklaracijos pildymo; 

15.4. atlieka kitas prevencines priemones. 

16. VMU darbuotojas, nustatęs ar kilus pagrįstų įtarimų, kad lobistas vykdo galimai neteisėtą 

lobistinę veiklą ar galimai pažeidžia Įstatymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai tarnybiniu 

pranešimu, pateikiant visus kreipimosi duomenis, pranešti Prevencijos skyriui. 

17. Nustačius neteisėtos lobistinės veiklos požymius, apie tai informuojama VTEK. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Darbuotojų užpildytos Deklaracijos viešai neskelbiamos. 

19. Darbuotojai privalo užtikrinti asmens duomenų, gaunamų ir tvarkomų vykdant šį Aprašą, 
apsaugą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

20. Dokumentai, sudaryti įgyvendinant Aprašą, saugomi Lietuvos Respublikos ir (ar) VMU vidaus 
teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.  

21. Aprašą tvirtina, esant poreikiui, keičia ar pripažįsta jį netekusiu galios VMU direktorius įsakymu. 
Aprašas peržiūrimas esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas 2 
(dvejus) metus. Už Aprašo peržiūrą atsakingas Prevencijos skyrius. 

22. VTEK prašymu informacija apie VMU darbuotojų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą 
teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama VTEK, kuri įstatymų nustatyta tvarka prižiūri lobistinę veiklą. 

23. Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą, žinomai neteisingų deklaruotinų duomenų 
pateikimą arba žinomų deklaruotinų duomenų nepateikimą teisės aktų nustatyta tvarka atsako 
darbuotojas, kurio atžvilgiu buvo vykdyta lobistinė veikla. 

 
__________________________



Lobistinės veiklos priežiūros VĮ Valstybinių 
miškų urėdijoje tvarkos aprašo 
priedas 

 
 

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJA 
 

20..... m. .................. d. Nr. 
 

Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė 
veikla, pareigos, vardas, pavardė 

 

Lobistinės veiklos pradžios data  

Lobisto vardas, pavardė (kai lobistas fizinis 
asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens 
vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio 
asmens dalyvio, valdymo organo nario ar 
darbuotojo vardas, pavardė 

 

Lobisto kontaktiniai duomenys   

Lobisto pažymėjimo numeris ir teisinio 
reguliavimo sritis 

 

Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė 
ar pavadinimas 

 

Lobistinės veiklos naudos gavėjo vardas, 
pavardė ar pavadinimas 

 

Teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio 
vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas, 
reglamentavimo esmė 

 

Teisės aktu, teisės akto projektu, dėl kurio 
vykdyta lobistinė veikla, lobisto norimo 
pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 

 

Ar asmeniui, kuriam lobistine veikla buvo 
siekiama daryti įtaką, buvo pateiktas 
konkretus teisės akto projektas ir (ar) 
siūloma inicijuoti šio teisės akto projekto 
svarstymą 

Taip/ne (nereikalingą žodį išbraukti) 

Kita svarbi informacija, pridedami 
dokumentai 

 

 
_____________________ __________________________ 
 (pareigos)  (vardas ir pavardė) 

 
 
 


