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VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS 
VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolės vykdymo tvarkos 
aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja asmenų, atsakingų už interesų konfliktų prevencijos ir 
kontrolės tinkamą įgyvendinimą valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje (toliau – VMU), 
funkcijas, teises ir pareigas, interesų konfliktų rizikos valdymą, taip pat VMU darbuotojų pareigas 
interesų konfliktų vengimo srityje. 

2. Šis Aprašas įgyvendina VMU Interesų konfliktų vengimo politiką ir yra privalomas visiems 
VMU darbuotojams.  

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymu (toliau – Įstatymu) ir jį įgyvendinančiais teisės aktais.  

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 
5. Visi VMU darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi vadovautis išimtinai VMU 

interesais, nesiekti naudos sau ar savo artimiesiems, kitiems susijusiems asmenims, priimti 
objektyvius, nešališkus ir geriausiai VMU poreikius ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius 
sprendimus, vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra, taip 
pat įgyvendinti kitas Įstatyme, VMU Interesų konfliktų vengimo politikoje ir kituose teisės aktuose 
nustatytas pareigas. 

II SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ PRIEVOLĖS, DRAUDIMAI INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO SRITYJE 

 
6. Darbuotojų grupės pagal deklaravimo pareigą: 

Nedeklaruojantys 
privačių interesų 

Darbuotojai, kurie nepatenka į deklaruojančių 
asmenų sąrašą. 

Šiems darbuotojams nėra 
pareigos deklaruoti 
privačius interesus, tačiau 
jiems VMU yra taikomi 
interesų konfliktų vengimo 
ir nusišalinimo nuo kilusio 
ar gresiančio interesų 
konflikto, reikalavimai. 
 

Deklaruojantys 
privačius 
interesus 

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys 
(Įstatymo 2 str. 5 d.): 

• VMU direktorius; 

• direktoriaus pavaduotojai; 

• struktūrinių padalinių vadovai; 

• struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojai; 

• darbuotojai, turintys viešojo administravimo 
įgaliojimus (pvz., valstybinių miškų apsaugos 
pareigūnai). 
 

Privačius interesus 
privaloma deklaruoti 
priėmus / skyrus į pareigas 
ar joms keičiantis, 
keičiantis deklaruotiniems 
duomenims nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 30 k. d.  
 
VMU direktorius privačius 
interesus deklaruoja ir 
nusišalinimą atlieka 
Lietuvos Respublikos 
teisės aktų ir Aplinkos 
ministerijos nustatyta 
tvarka. 
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Asmenys, nustoję dirbti 
valstybinėje tarnyboje, turi 
Įstatymo ketvirtajame 
skirsnyje nustatytas 
pareigas ir jiems taikomi 
šiame skirsnyje nustatyti 
apribojimai. 
 

Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys 
asmenys: 

• perkančiosios organizacijos vadovas; 

• pirkimų iniciatoriai; 

• viešųjų pirkimų komisijos nariai; 

• viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys 
ekspertai; 

• darbuotojai, VMU paskirti atlikti 
supaprastintus pirkimus. 
 

Privačius interesus, 
privaloma deklaruoti iki 
dalyvavimo pirkimo 
procedūrose pradžios, 
nurodant savo pareigas, 
atliekamas pirkimų 
procedūrose ir kitus pagal 
Įstatymą deklaruotinus 
duomenis. 

Kiti darbuotojai, kurių pareigybės įtrauktos į 
VMU direktoriaus tvirtinamą VMU pareigybių, 
kurias einantys asmenys privalo deklaruoti 
privačius interesus, sąrašą (toliau – Sąrašas). 

Privačius interesus 
privaloma deklaruoti 
priėmus / skyrus į pareigas 
ar joms keičiantis, 
keičiantis deklaruotiniems 
duomenims nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 30 k. d.  
 

 
7. Deklaruojantys asmenys privalo Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti ir tikslinti 

privačius interesus ir teikti apie tai informaciją Apraše nustatyta tvarka. Privačių interesų 
deklaracijose turi būti atskleistos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti darbuotojo privačių ir viešųjų 
interesų konfliktas. 

8. VMU darbuotojams draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba 
kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas darbines pareigas, jei tai yra susiję su jo 
privačiais interesais. Visi darbuotojai privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdydami pavestas 
funkcijas, dėl kurių gali realizuotis interesų konfliktas. 

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

10. Darbuotojai, kurie laikomi asmenimis, dirbančiais valstybinėje tarnyboje, turi prievolę 
nedelsiant informuoti raštu VMU direktorių (regioninio padalinio vadovą) ir privačių interesų atitikties 
pareigūną apie tai, kad priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. VMU direktorius, regioninio padalinio 
vadovas ar kitas jų įgaliotas asmuo, nustatęs, kad šis darbuotojas yra artimai tarnybos santykiais 
susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų 
konfliktų grėsmė, pavyzdžiui, neskirti konkrečių užduočių, jas perduoti kitam darbuotojui, apriboti 
prieigą prie atitinkamos tarnybinės informacijos ir pan. 
 

III SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE DEKLARAVIMĄ PATEIKIMAS 

 
11. Darbuotojai privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija) pildo, tikslina ar papildo 

Įstatymo ir Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo 
taisyklių, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2020 m. gruodžio 30 
d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, 
papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka. 

12. Tiesioginiam vadovui, privačių interesų atitikties pareigūnui ar kitam privačių interesų 
deklaravimo kontrolę ar interesų konfliktų rizikos valdymą vykdančiam asmeniui paprašius, 
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darbuotojai turi pateikti paaiškinimus ir / ar kitus duomenis dėl deklaracijos užpildymo (patikslinimo, 
papildymo) ir pateikimo Privačių interesų registre.  

13. VMU viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir nariai, viešųjų pirkimų iniciatoriai, viešųjų 
pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, darbuotojai, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, 
esant VMU įdiegtam informacinių technologijų funkcionalumui, prieš atlikdami bet kokius veiksmus 
VMU viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei vėliau nustatytu periodiškumu, turi patvirtinti, kad 
jie Privačių interesų registre yra pateikę ar patikslinę deklaraciją, joje nurodydami aktualias savo 
pareigas, atliekamas pirkimo procedūrose ir kitus aktualius deklaruotinus duomenis bei turi 
patvirtinti, kad jiems yra žinoma, jog nepateikus deklaracijos, jie neturi teisės dalyvauti pirkimų 
procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų. Nepatvirtinus, kad deklaracija buvo pateikta, 
patikslinta, pirkimo dalyviams neleidžiama naudotis VMU viešųjų pirkimų informacine sistema.  

 
IV SKYRIUS 

NU(SI)ŠALINIMO ĮGYVENDINIMAS 
 

14. VMU viešųjų pirkimų komisijos narių, viešųjų pirkimų iniciatorių, asmenų, paskirtų atlikti 
supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarką 
Aprašas reglamentuoja tiek, kiek to nereglamentuoja Viešųjų pirkimų komisijos narių, asmenų, 
perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų 
procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir viešųjų pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2019 m. gruodžio 19 d. 
sprendimu Nr. KS-339 „Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo 
komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti 
supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių 
nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

15. Interesų konfliktui paaiškėjus prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio 
sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba interesų konfliktui paaiškėjus 
tokios procedūros metu, nusišalinimas įgyvendinamas šia tvarka: 

15.1. žemiau nurodyti asmenys apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinimą nuo jo nedelsiant 
žodžiu informuoja asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo 
procedūroje ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu užpildo Pranešimą apie nusišalinimą (toliau – 
Pranešimas) (1 priedas), kuriuo informuoja: 

• darbuotojas – tiesioginį vadovą ir privačių interesų atitikties pareigūną; 
• viešųjų pirkimų iniciatorius – Viešųjų pirkimų skyriaus vadovą ar jo įgaliotą darbuotoją, 

tiesioginį vadovą ir privačių interesų atitikties pareigūną; 
• viešųjų pirkimų komisijos narys ar ekspertas – VMU viešųjų pirkimų komisijos pirmininką, 

tiesioginį vadovą ir privačių interesų atitikties pareigūną; 
• viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Viešųjų pirkimų skyriaus vadovą ar jo įgaliotą 

darbuotoją, tiesioginį vadovą ir privačių interesų atitikties pareigūną. 
15.2. iš karto jokia forma (pvz., raštu, žodžiu, konsultuojant, patariant ir pan.) nedalyvaujama 

toliau rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliantį ar galintį sukelti sprendimą. Jeigu 
interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos (darbo grupės, komiteto ir pan.) veikloje, apie tai 
asmenys privalo žodžiu pranešti komisijos (darbo grupės, komiteto ir pan.) pirmininkui ir nedelsdami 
palikti patalpą sprendžiant klausimą, keliantį jiems interesų konfliktą. Apie darbuotojo pareikštą 
nusišalinimą, dalyvaujant darbo grupės, komisijos veikloje, pažymima darbo grupės ar komisijos 
protokole; 

15.3. Įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, jei reikia, patikslinama privačių interesų 
deklaracija, kurioje nurodomas galimas ar kilęs interesų konfliktas;  

15.4. Pranešimas taip pat nedelsiant pildomas ir teikiamas tiesioginiam vadovui ir privačių 
interesų atitikties pareigūnui, kai darbuotojas, dėl paaiškėjusio interesų konflikto, nusišalina nuo 
sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo (klausimų svarstymo) kitose valstybės ar savivaldybės 
institucijose ar įstaigose, atstovaujant jose VMU. 

16. Privačių interesų atitikties pareigūnas užregistruoja Pranešimą Pareikštų nusišalinimų ir 
nušalinimų elektroniniame registre (toliau – Nušalinimų registras) ir pateikia jį sprendimui priimti VMU 
direktoriui arba pagal kompetenciją, - regioninio padalinio vadovui; 

17. VMU direktorius ar regioninio padalinio vadovas, gavęs darbuotojo Pranešimą, priima 
vieną šių sprendimų: 
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17.1. jei yra pagrindas nušalinti − nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 
nuo darbuotojo užregistruoto Pranešimo gavimo dienos, rezoliucija priima darbuotojo nusišalinimą. 
Privačių interesų atitikties pareigūnas apie tai informuoja nusišalinimą pareiškusį darbuotoją ir 
darbuotojo tiesioginį vadovą bei apie priimtą sprendimą pažymi Nušalinimų registre;  

17.2. jei nėra pagrindo nušalinti − vadovaudamasis VTEK nustatytais asmens pareikšto 
nusišalinimo nepriėmimo kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 
per 2 (dvi) darbo dienas nuo darbuotojo užregistruoto Pranešimo gavimo dienos, nepriima 
nusišalinimo, užpildydamas Nusišalinimo nepriėmimo formą (2 priedas), kurią pateikia privačių 
interesų atitikties pareigūnui registruoti Nušalinimų registre ir įpareigoja darbuotoją toliau atlikti 
darbines pareigas. Su priimtu sprendimu privačių interesų atitikties pareigūnas supažindina 
darbuotoją ir apie priimtą sprendimą informuoja darbuotojo tiesioginį vadovą, o dėl pirkimo proceso 
dalyvio ir Viešųjų pirkimų skyriaus vadovą. 

18. Jei VMU darbuotojas pats nenusišalina, tačiau VMU direktorius ar regioninio padalinio 
vadovas turi / gavo duomenų apie tai, kad, minėtam darbuotojui atliekant jam pavestas funkcijas, 
veiksmus, priimant sprendimus, kilo ar kils interesų konfliktas, VMU direktorius ar regioninio 
padalinio vadovas nedelsdamas pats tokį asmenį rašytiniu sprendimu nušalina, užpildydamas 
Nušalinimo formą (3 priedas). Privačių interesų atitikties pareigūnas su šiuo sprendimu supažindina 
nušalintą darbuotoją ir apie priimtą sprendimą informuoja tiesioginį vadovą, o dėl pirkimo proceso 
dalyvio ir Viešųjų pirkimų skyriaus vadovą. 

19. Esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo konsultuojamasi su privačių interesų atitikties 
pareigūnu ar VTEK. 

20. VMU direktorius, esant pagrįstoms aplinkybėms, gali priimti vieną iš Aprašo 17 ir 18  
punktuose nurodytų sprendimų vietoj regioninio padalinio vadovo bei turi teisę panaikinti regioninio 
padalinio vadovo priimtą sprendimą ir / ar priimti kitą sprendimą.  

21. Pareigos nusišalinti neturi VMU direktorius, spręsdamas su juo pačiu susijusius 
einamuosius vidaus administravimo klausimus (išskyrus klausimus dėl visų rūšių priemokų, išmokų 
skyrimo, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimo), jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.  

22. Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo 
elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami VTEK. 
Duomenys apie VMU direktoriaus nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami VMU interneto svetainėje.  

 
V SKYRIUS 

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS IR KONTROLĖ 
 

22. Vadovai, užtikrindami interesų konfliktų rizikos valdymą ir siekdami jų išvengti, bei 
vykdydami vidaus kontrolės funkcijas viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, privalo: 

22.1. susipažinti su pavaldžių darbuotojų deklaracijose ir Pranešimuose pateiktais 
duomenimis; 

22.2. neskirti darbuotojams užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą; 
22.3. priminti darbuotojams apie deklaracijų pateikimą, deklaruotinų duomenų atnaujinimą, 

patikslinimą; 
22.4. atsižvelgdamas į deklaracijų duomenis rekomenduoti pavaldiems darbuotojams, nuo 

kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti; 
22.5. pats nustatęs darbuotojo interesų konfliktą, apie tai el. paštu informuoti VMU direktorių 

(regioniniame padalinyje – regioninio padalinio vadovą) ir privačių interesų atitikties pareigūną; 
22.6. užtikrinti, kad nusišalinęs ar nušalintas darbuotojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar 

priimant sprendimus, keliančius interesų konfliktą bei negautų interesų konfliktą keliančios 
informacijos; 

22.7. vykdyti kitas funkcijas privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų prevencijos ir 
kontrolės srityje. 

23. Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas, valdydamas interesų konfliktų riziką ir vykdydamas 
vidaus kontrolės funkcijas viešųjų pirkimų srityje, užtikrina viešųjų ir privačių interesų derinimo atitiktį 
šiems reikalavimams: 

23.1. VMU viešųjų pirkimų informacinė sistema informuoja apie prievolę deklaruoti privačius 
interesus VMU pirkimų komisijos narius, asmenis, paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų 
procedūrose dalyvaujančius ekspertus, viešųjų pirkimų iniciatorius, kai šie asmenys, tik patvirtinę, 
kad yra pateikę deklaraciją, gali dalyvauti pirkimo procedūrose; 
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23.2. nustačius galimą pirkimo dalyvio interesų konfliktą, apie tai el. paštu informuoja VMU 
direktorių, regioniniame padalinyje – regioninio padalinio vadovą ir privačių interesų atitikties 
pareigūną. 

24. Vykdant Įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą, interesų konfliktų rizikos valdymą ir 
kontrolę, VMU direktorius ir regioninių padalinių vadovai vykdo šias prevencijos ir vidaus kontrolės 
funkcijas: 

24.1. tvirtina pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašą ir kitus vidaus teisės aktus, įgyvendinančius Įstatymo ir Interesų konfliktų vengimo politikos 
nuostatas, skiria privačių interesų atitikties pareigūną (VMU direktorius); 

24.2. susipažįsta su darbuotojų deklaracijose pateiktais duomenimis ir užtikrina interesų 
konfliktų valdymą; 

24.3. priima sprendimus dėl darbuotojo pareikšto nusišalinimo ar esant pagrindui nušalina 
darbuotoją nuo pareigų atlikimo; 

24.4. teikia išankstines rekomendacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų laikymosi; 
24.5. priima atitinkamus sprendimus, kuriais pašalinami galimi darbuotojų interesų konfliktai; 
24.6. vertina galimą viešųjų ir privačių interesų konflikto riziką darbuotojui, kuris laikomas 

valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, pagal Įstatymą informavus apie priimtą pasiūlymą pereiti 
dirbti į kitą darbą; 

24.7. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo ir VMU vidaus 
teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja tyrimą dėl darbuotojo galimai padaryto Įstatymo ar Aprašo 
nuostatų pažeidimo bei teikia su tuo susijusią informaciją VTEK; 

24.8. vykdo kitas funkcijas. 
25. Personalo skyrius, užtikrindamas interesų konfliktų rizikos valdymą ir siekdamas jų 

išvengti, bei vykdydamas vidaus kontrolės funkcijas viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, 
organizuoja veiklą, kad būtų įgyvendintos šios vidaus kontrolės priemonės: 

25.1. elektroniniu paštu informuotas VMU privačių interesų atitikties pareigūnas, pateikiant jam 
informaciją apie asmenį, priimtą, perkeltą į pareigas, kurios yra įtrauktos į Sąrašą, ar asmenį 
atleidžiamą (iki atleidimo) iš tokių pareigų, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, taip pat kai 
pasikeičia tokio darbuotojo asmens duomenys; 

25.2. priimant, perkeliant asmenį į pareigas VMU, kurios yra įtrauktos į Sąrašą (išskyrus 
pareigas viešųjų pirkimų srityje), ar keičiant tokių pareigų pavadinimą, keičiantis tokias pareigas 
einančio darbuotojo asmens duomenims, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, elektroniniu 
paštu supažindinti asmenį apie pareigą pateikti (patikslinti) deklaraciją, pateikiant jam atmintinę, 
nurodytą Aprašo 4 priede. Šis dokumentas su darbuotojo susipažinimo žyma saugomas darbuotojo 
asmens byloje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

26. Atleidžiamam VMU darbuotojui iš pareigų, kuriose jis pagal Įstatymą laikomas valstybinėje 
tarnyboje dirbančiu asmeniu, iki darbo santykių pabaigos gali būti teikiama raštu - atmintinė dėl 
Įstatyme įvirtintų ribojimų sudaryti darbo sutartį, sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis, 
taip pat atstovavimo ribojimų (Aprašo 5 priedas). Šis dokumentas su darbuotojo susipažinimo žyma 
saugomas darbuotojo asmens byloje, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

27. Jei interesų konfliktas darbuotojui, jam einant pareigas ar atliekant funkcijas kyla dažnai ir 
nusišalinimo procedūra nebėra veiksminga, siekiant tinkamai suvaldyti interesų konfliktų riziką, VMU 
gali būti taikomos ir kitos interesų konfliktų valdymo priemonės: 

27.1. privataus intereso atsisakymas arba likvidavimas; 
27.2. priėjimo prie atitinkamos informacijos, darbo funkcijų vykdymui suteiktino turto 

apribojimas ar panaikinimas; 
27.3. pavedimas atlikti kitas funkcijas, nekeliančias interesų konflikto; 
27.4. pareigų ir atsakomybių peržiūrėjimas ir perskirstymas; 
27.5. perkėlimas į kitas pareigas; 
27.6. visiškas atsisakymas atlikti pareigas, susijusias su privačiais interesais; 
27.7. kita. 
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VI SKYRIUS 
PRIVAČIŲ INTERESŲ ATITIKTIES PAREIGŪNO PRIEVOLĖS 

 
28. Privačių interesų atitikties pareigūnas – Prevencijos skyriaus darbuotojas (-ai), kurį (-iuos) 

VMU direktorius įsakymu paskiria atsakingu (-ais) už Įstatymo ir su juos susijusių teisės aktų 
nuostatų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę VMU.  

29. Privačių interesų atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo: 
29.1. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi Įstatymo nuostatų VMU; 
29.2. konsultuoti privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos klausimais; 
29.3. vykdyti patikrinimus viešųjų ir privačių interesų deklaravimo srityje; 
29.4. vykdyti prevencinę deklaruojančių asmenų deklaracijų teikimo ir jų turinio bei interesų 

konfliktų ir jų rizikos stebėseną, apie stebėsenos rezultatus informuojant VMU direktorių, esant 
poreikiui, jo pavaduotojus, regioninių padalinių ir kitų struktūrinių padalinių vadovus;   

29.5. koordinuoti veiklą su VTEK, teikti VTEK privalomą informaciją; 
29.6. iš deklaracijų turinio nustačius, kad darbuotojui einant pareigas gali kilti interesų 

konfliktas, ar darbuotojui prašant, teikti jam rašytines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, 
svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti, rekomendacijų kopiją pateikiant darbuotojo tiesioginiam 
vadovui; 

29.7. rengti ir teikti VMU direktoriui tvirtinti VMU pareigybių, kurias einantys asmenys privalo 
deklaruoti privačius interesus, sąrašą. Kartą per kalendorinius metus peržiūrėti Sąrašą, esant 
poreikiui, jį koreguoti ir teikti direktoriui tvirtinti. Užtikrinti, kad Sąrašas būtų paskelbtas VMU interneto 
svetainėje; 

29.8. ne rečiau kaip vieną kartą per einamųjų metų pusmetį elektroniniu paštu ar pasirašytinai 
informuoti darbuotojus apie prievolę deklaruoti ir tikslinti privačius interesus, apie jiems taikytinas 
teisės aktuose numatytas prievoles ir apribojimus (pavyzdžiui, Aprašo 4, 5, 6 priedai); 

29.9. vykdyti kitas prevencines priemones, darbuotojų mokymus, atmintinių rengimą, kad 
darbuotojai deklaracijas pateiktų tinkamai ir laiku, vengtų interesų konfliktų ir efektyviai juos valdytų 
bei tinkamai atliktų nusišalinimą; 

29.10. administruoti Nušalinimų registrą; 
29.11. atlikti kitas teisės aktuose ir Apraše nustatytas funkcijas. 
30. Privačių interesų atitikties pareigūnas bei Prevencijos skyriaus darbuotojai tam, kad 

interesų konfliktų prevencija VMU būtų įgyvendinta tinkamai, turi šias teises: 
30.1. tikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis; 
30.2. esant pagrindui (gavus skundą ar turint kitos informacijos apie galimą interesų konfliktą) 

arba kilus neaiškumų dėl deklaracijoje pateiktų duomenų, gauti VMU darbuotojų paaiškinimus, kitą 
informaciją;  

30.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti tyrimus dėl Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų ar 
Aprašo reikalavimų pažeidimų. Tokį tyrimą atlikti gali būti pavesta ir kitam VMU darbuotojui; 

30.4. dalyvauti VMU darbuotojo nušalinimo procese, teikti rekomendacijas, rengti VMU 
direktoriaus sprendimų projektus;  

30.5. funkcijų vykdymui, gauti reikalingą informaciją iš už personalo tvarkymą atsakingų 
asmenų ir kitų VMU darbuotojų; 

30.6. vykdant pavestas funkcijas konsultuotis su VTEK, bendradarbiauti su kitų įstaigų, 
institucijų privačių interesų atitikties pareigūnais, dalintis gerąja patirtimi; 

30.7. įgyvendinti kitas priemones, siekiant efektyvios interesų konfliktų prevencijos VMU. 
 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
31. Darbuotojai, vykdydami privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų prevenciją ir 

kontrolę arba interesų konfliktų rizikos valdymą, gali teikti darbuotojams priminimus, atmintines 
(pavyzdžiui, Aprašo 4, 5 ir 6 priedai), kitokius pranešimus apie jų prievoles viešųjų ir privačių interesų 
derinimo srityje. 

32. Darbuotojai privalo užtikrinti asmens duomenų, gaunamų vykdant VMU viešųjų ir privačių 
interesų prevenciją, stebėseną ir kontrolę, apsaugą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
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duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas). 

33. Dokumentai, sudaryti įgyvendinant Aprašą, saugomi Lietuvos Respublikos ir VMU vidaus 
teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.  

34. Aprašą tvirtina, esant poreikiui, keičia ar pripažįsta jį netekusiu galios VMU direktorius 
įsakymu. 

35. Aprašas peržiūrimas esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne 
rečiau kaip kas 2 (dvejus) metus. Už Aprašo peržiūrą atsakingas privačių interesų atitikties 
pareigūnas. 

36. Darbuotojai už Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimus atsako Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už Aprašo reikalavimų nesilaikymą VMU darbuotojams 
gali būti taikoma drausminė atsakomybė. 

37. Deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Įstatymo 
nuostatas, negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas 
ar į pareigas valstybinėje tarnyboje Įstatyme nustatytais atvejais ir nustatytą laikotarpį. Įstatymuose 
gali būti nustatyta ir kitų deklaruojantiems asmenims taikomų apribojimų ir draudimų.  
 

 
_____________________ 



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
1 priedas 
 

(Pranešimo apie nusišalinimą forma) 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
(nusišalinančiojo padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) 

 
_______________________________________________ 
(sprendimą priimančio asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

PRANEŠIMAS APIE NUSIŠALINIMĄ 
20    -      -      Nr._______ 

  
Aš, ___________________________________________________________________, 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 
nusišalinu nuo dalyvavimo  
______________________________________________________________________________________  

(komisijoje, sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, pavedimo atlikimo ar kita (nurodyti)) 
 

_______________________________________________________________________________, 

 
nes mano dalyvavimas šioje veikloje gali sukelti (sukelia) interesų konfliktą. 
 
Nusišalinimo priežastys (apibūdinti interesų konfliktą): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________        ________________          ________________________ 
               (pareigos)                                                   (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 

 
  



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
2 priedas 
 

(Nusišalinimo nepriėmimo forma) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(sprendimą priimančio asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

DĖL______________________________________________NUSIŠALINIMO NEPRIĖMIMO 
          (nurodomas nusišalinančiojo padalinys, pareigos, vardas pavardė) 

 

20     -      -      Nr._______ 
_____________ 
(surašymo vieta) 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 

straipsnio 3 dalimi, Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo 
kriterijų, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-
270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 
patvirtinimo“, ______ punktu, įvertinęs _______________________________________________ 

________________________________________ 20__ m. _______________ d. pranešimą apie 
(nurodomos nusišalinančiojo pareigos, vardas, pavardė) 

 

nusišalinimą Nr. _____, atsižvelgdamas į tai, kad ___________________________________________ 
                             (išsamiai nurodyti priežastis lėmusias sprendimą nepriimti nusišalinimo) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

n e p r i i m u _________________________________________________ pareikšto nusišalinimo 
(nurodomos nusišalinančiojo pareigos, vardas, pavardė) 

nuo dalyvavimo rengiant, svarstant, nagrinėjant ar priimant sprendimus, susijusius su 
______________________________________________________________________________. 
                (nurodyti fizinį ar juridinį asmenį) 

 

_____________________________        ________________          ________________________ 
(sprendimą priėmusio asmens pareigos)                   (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
3 priedas 
 

(Nušalinimo forma) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(nušalinančiojo asmens padalinys, pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

NUŠALINIMAS 
20         -      -      Nr._______ 

________________ 
(surašymo vieta) 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 

straipsnio 6 dalimi, aš,____________________________________________________________, 
      (pareigos, vardas, pavardė) 

nušalinu  
______________________________________________________________________________ 

(padalinys, pareigos, vardas, pavardė) 

 
nuo dalyvavimo  
______________________________________________________________________________ 

(komisijos, sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, pavedimo atlikimo ar kita (nurodyti)) 
 

______________________________________________________________________________, 
nes jo/jos dalyvavimas šioje veikloje gali sukelti (sukelia) interesų konfliktą. 
 
Nušalinimo priežastys: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________        ________________          ________________________ 
(sprendimą priėmusio asmens pareigos)                   (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
4 priedas 

 
A T M I N T I N Ė 

DĖL JŪSŲ PRIEVOLIŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO SRITYJE 
20    -     - 

 
 

Atminkite, kad pradėjęs (-usi) eiti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (toliau – VMU)  
________________________________________ pareigas, ar joms keičiantis, turite nedelsdamas 
(-a), bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų paskyrimo / priėmimo į pareigas dienos, 
pareigų pasikeitimo, elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaraciją (toliau – 
deklaracija) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie 
privačių interesų deklaravimą Jūs galite rasti https://vtek.lt.  

Patikslinti arba papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų, jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų arba pasikeitė jau deklaruotieji 
duomenys. Už deklaracijos pateikimą, patikslinimą laiku ir joje pateiktų duomenų tikrumą atsakote 
Jūs pats. 

VMU yra patvirtinta Interesų konfliktų vengimo politika, Dovanų politika ir jas įgyvendinantys 
vidaus teisės aktai, su kuriais Jūsų prašome susipažinti (pakartotinai susipažinti) ir laikytis jų 
nuostatų. 

Žinokite, jog tiesioginiam vadovui, privačių interesų atitikties pareigūnui ar kitam privačių 
interesų deklaravimo kontrolę ar interesų konfliktų rizikos valdymą vykdančiam asmeniui paprašius, 
Jūs turi pateikti paaiškinimus, kitus duomenis dėl deklaracijos užpildymo (patikslinimo, papildymo) ir 
pateikimo Privačių interesų registre.  

 
Pareiga nusišalinti 
Visada prisiminkite, jog Jums yra draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 

sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, kitaip siekti įtakoti sprendimus arba atlikti 
kitas darbo pareigas, jeigu atliekamos pareigos, sprendimai yra susiję su Jūsų privačiais interesais. 

Primename, jog esant interesų konfliktui privalote nusišalinti Įstatymo ir Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta 
tvarka ir jokia forma toliau nedalyvauti sprendimo priėmime. 

 
Prievolės viešųjų pirkimų srityje 
Atminkite, jei Jūs, dirbdamas VMU, būsite paskirtas (-a) viešųjų pirkimų iniciatoriumi (-e), 

ekspertu (-e), viešųjų pirkimų komisijos nariu (-e) ar asmeniu, atliekančiu (-ia) supaprastintus 
pirkimus, Jūs turėsite prievolę pateikti arba patikslinti deklaraciją iki dalyvavimo pirkimo procedūrose 
pradžios, joje nurodydamas (-a) savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir kitus pagal 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą deklaruotinus duomenis.  

Įsidėmėkite, jog viešųjų pirkimų komisijos nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus 
pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę ar atitinkamai 
nepatikslinę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų 
pareigų. 

 
Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai 
Atminkite, jog Jūs ir Jūsų artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su 

Jūsų darbo pareigomis, atliekamomis funkcijomis ar suteiktais įgaliojimais. 
VMU nustatyta tvarka pranešama tiesioginiam vadovui ir Prevencijos skyriui apie visas gautas 

ir siūlytas priimti, su darbuotojo darbu ir užimamomis pareigomis VMU susijusias dovanas, kurios 
registruojamos patvirtintame dovanų registre. 

Įsidėmėkite, jog darbuotojai gali priimti dovanas, gautas pagal tarptautinį protokolą, tradicijas, 
kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtas dovanas su 
valstybės įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, 
kurių vertė neviršija 150 eurų su PVM. Apie šias dovanas privaloma pranešti VMU nustatyta tvarka. 

https://vtek.lt/
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Jei dovanos vertė viršija 150 eurų su PVM, ši dovana yra laikoma valstybės nuosavybe. Tokios 
dovanos vertinamos ir saugomos VMU nustatyta tvarka. 

Dovanų priėmimo ir (ar) teikimo praktikos taisykles nustato VMU direktoriaus tvirtinama 
Dovanų politika ir ją įgyvendinantys vidaus teisės aktai, su kuriais prašome susipažinti (pakartotinai 
susipažinti) ir laikytis jų nuostatų. 

 
Atkreipkite dėmesį, kad Jūs negalite: 

• naudotis užimamomis pareigomis ar darbine padėtimi asmeninei ar kitų asmenų naudai 
gauti; 

• naudotis ar leisti naudotis kitiems asmenims valstybės ar VMU valdomu turtu ir teisėmis ne 
darbo veiklai ar kitaip nei VMU interesais, išskyrus įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas 
išimtis; 

• naudotis viešai neskelbiama ir VMU saugoma informacija ne darbo veiklai, naudotis ar leisti 
naudotis kitiems asmenims su VMU veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai. 

 
Atmintinė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims : 
VMU valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis laikomi: 

• VMU direktorius; 

• direktoriaus pavaduotojai; 

• struktūrinių padalinių vadovai; 

• struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojai; 

• darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (pvz., valstybinių miškų apsaugos 
pareigūnai). 

 
Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų teisės atstovauti apribojimai: 
Įsidėmėkite, jog neturite teisės atstovauti valstybei ar savivaldybei arba institucijai ar įstaigai: 

• tvarkant reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių Jūs ar Jums artimi asmenys 
gauna bet kokių pajamų; 

• tvarkant reikalaus su juridiniais asmenimis, kuriuose Jūs ar Jums artimi asmenys turi 
daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvių teisių kitų formų juridiniuose 
asmenyse. 

 
Atminkite, kad Jūs neturite teisės atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims ir ginti jų interesų 

VMU, įskaitant jos regioninius padalinius, nebent: 

• veikiate kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), 
vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens 
globėjas (rūpintojas); 

• atstovaujate kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas. 
 
Pareiga raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą 
Atminkite, jog, jei Jūs esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, turite nedelsdamas (-a), 

ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu informuoti VMU direktorių (regioninio padalinio vadovą) ir 
privačių interesų atitikties pareigūną apie tai, kad priėmėte pasiūlymą pereiti į kitą darbą, nurodant 
būsimą darbdavį ir siekiamas užimti pareigas bei pagrindines funkcijas. VMU direktorius, regioninio 
padalinio vadovas ar kitas jų įgaliotas asmuo, nustatę, kad Jūs esate artimai tarnybos santykiais 
susijęs su būsimuoju darbdaviu, imsis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konfliktų grėsmė. 

 
Susipažinau                __________________                __________________________________ 

                                     (parašas)                                                       (vardas ir pavardė) 

Data ______________ 
 

_____________________ 



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
5 priedas 

 
A T M I N T I N Ė 

DĖL JUMS TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ NETEKUS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIO 
ASMENS STATUSO 

20   -    - 
 

Apribojimai dirbti 
Atminkite, kad nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, jeigu per paskutinius vienus darbo 

eidamas (-a) šias pareigas metus tiesiogiai rengėte, svarstėte ar priėmėte sprendimus, susijusius su 
juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba 
sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, vienus metus negalite 
eiti pareigų tame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. 

Apribojimai dirbti Jums pradedami taikyti baigus eiti konkrečias pareigas valstybinėje 
tarnyboje, net jei ketinate ir toliau valstybinėje tarnyboje eiti pareigas. 

 
Atstovavimo apribojimai 
Atminkite, kad nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, Jūs vienus metus negalite atstovauti 

fiziniams asmenims (išskyrus kai veikiate kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas 
(įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas 
pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas)) ar juridiniams asmenims toje įmonėje (bet kuriame jos 
padalinyje), kurioje Jūs paskutinius vienus metus dirbote. 

Įsidėmėkite, kad Jūs, nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negalite atstovauti 
fiziniams ir juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti Jūsų darbo 
pareigoms. 

 
Apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis 
Atminkite, kad nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, Jūs ar juridinis asmuo, kuriame Jūs ar 

Jums artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų 
teisinių formų juridiniuose asmenyse, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su  
VĮ Valstybinių miškų urėdija ir naudotis jos teikiamomis individualiomis lengvatomis. 

Šie apribojimai netaikomi dėl sandorių, kurie buvo sudaryti anksčiau, negu Jūs pradėjote dirbti 
valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami, taip pat dėl sandorių, kurie sudaromi viešo konkurso 
būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų. 

 
Apribojimų netaikymas 
Atkreipkite dėmesį, jog Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konkrečiais atvejais, gavusi 

asmens prašymą, įvertinusi prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes, savo pačios 
surinktus dokumentus ar informaciją, taip pat juridinių asmenų teisinę formą, sprendimų turinį, 
asmens pareigų pobūdį, darbo funkcijas ir atsakomybės mastą, gali priimti sprendimą dėl apribojimo 
dirbti taikymo išimčių, jeigu tai neprieštarauja tarnybinės etikos ir elgesio normas 
reglamentuojantiems teisė aktams. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konkrečiais atvejais, gavusi asmens prašymą, įvertinusi 
prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes, savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją, 
gali priimti sprendimą dėl apribojimo sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis ir 
atstovavimo apribojimų taikymo išimčių, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar 
valstybės interesams. 

 
Susipažinau                __________________                __________________________________ 

                                     (parašas)                                                       (vardas ir pavardė) 

Data ______________ 
 

__________________ 



Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo 
6 priedas 

 
A T M I N T I N Ė 

DĖL JŪSŲ PRIEVOLIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO 
SRITYSE 

 
Atminkite, kad Jūs, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (toliau – VMU) būdamas perkančiosios 

organizacijos vadovas, viešųjų pirkimų komisijos narys, darbuotoju, paskirtu atlikti supaprastintus 
pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančiu ekspertu, viešojo pirkimo iniciatoriumi, turite pareigą 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis deklaruoti 
privačius interesus iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, deklaracijoje nurodydamas (-a) 
savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir kitus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymą deklaruotinus duomenis. 

Žinotina, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai, darbuotojai, paskirti atlikti supaprastintus 
pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę ar atitinkamai 
nepatikslinę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš 
atitinkamų pareigų. 

Įsidėmėkite, jog patikslinti arba papildyti deklaraciją turite nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų, jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų arba pasikeitė jau 
deklaruotieji duomenys.  

Už deklaracijos pateikimą, patikslinimą laiku ir joje pateiktų duomenų tikrumą atsakote Jūs 
pats. 

VMU yra patvirtinta Interesų konfliktų vengimo politika, Dovanų politika ir jas įgyvendinantys 
vidaus teisės aktai, su kuriais prašome susipažinti (pakartotinai susipažinti) ir laikytis jų nuostatų. 

Daugiau informacijos apie privačių interesų deklaravimą https://vtek.lt/privaciu-interesu-
deklaravimas.  

 
Informacija apie pareigą nusišalinti 
Visada prisiminkite, jog Jums yra draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 

sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, kitaip siekti įtakoti sprendimus arba atlikti 
kitas darbo pareigas, jeigu atliekamos pareigos, sprendimai yra susiję su Jūsų privačiais interesais. 

Primename, kad esant interesų konfliktui privalote nusišalinti teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai 
Atminkite, jog Jūs ir Jūsų artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su 

Jūsų darbo pareigomis, atliekamomis funkcijomis ar suteiktais įgaliojimais. 
Žinotina, kad Jūs privalote pranešti tiesioginiam vadovui ir Prevencijos skyriui apie visas 

gautas ir siūlytas priimti, su darbuotojo darbu ir užimamomis pareigomis VMU susijusias dovanas, 
kurios taip pat turi būti registruojamos patvirtintame VMU dovanų registre. 

Primename, kad VMU darbuotojai gali priimti dovanas, gautas pagal tarptautinį protokolą, 
tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtas 
dovanas su valstybės įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais 
tikslais, kurių vertė neviršija 150 eurų su PVM. Apie šias dovanas, pagal VMU dovanų politiką, taip 
pat privaloma pranešti aukščiau aprašyta tvarka. 

Jei dovanos vertė viršija 150 eurų su PVM, ši dovana yra laikoma valstybės nuosavybe. Tokios 
dovanos vertinamos ir saugomos VMU nustatyta tvarka. 

Dovanų priėmimo ir (ar) teikimo praktikos taisykles nustato VMU direktoriaus tvirtinama 
Dovanų politika ir ją įgyvendinantys vidaus teisės aktai, su kuriais prašome susipažinti (pakartotinai 
susipažinti) ir laikytis jų nuostatų. 

 
_____________________ 

 

https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas
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