NAUJASIS PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS
Nuo 2020-01-01 įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ). Todėl būtina peržiūrėti savo paskutinę pateiktą deklaraciją ir, prireikus, ją
patikslinti atitinkamais duomenimis (ne anksčiau, nei sausio 1 d.).
Visų deklaruojančiųjų privačių interesų deklaracijos bus viešinamos: https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

NAUJOJI TVARKA (nuo 2020 m.)

SENOJI TVARKA (iki 2020 m.)

DEKLARUOJANTYSIS VISUOMET NURODO
Savo ir sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio:
•
•
•
•

Savo ir sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio:

Darbovietę(-es) ir pareigas;
Juridinį asmenį, kurio veikloje dalyvauja;
Individualią veiklą;
Narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose,
išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;
• Dovanas, gautas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (išskyrus iš
artimųjų), jei jų vertė viršija 150 eurų;
• Sandorius, sudarytus per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, jei jų
vertė viršija 3000 eurų

• Darbovietę(-es) ir pareigas;
• Juridinius asmenis, kurių veiklai gali daryti lemiamą įtaką akcijų
suteikiamais balsais ar turimomis teisėmis

DEKLARUOJANTYSIS NURODO, JEI TAI KELIA AR GALI KELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ
Savo ir sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio:
• Artimus asmenis ar kitus žinomus asmenis arba duomenis

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 duomenys apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį,
jei gyvenama skyrium, nevedamas bendras namų ūkis ir dėl to šie
duomenys nežinomi

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.

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

Artimais asmenimis pagal VPIDĮ laikomi:
TĖVAI IR JŲ SUTUOKTINIAI

DEKLARUOJANČIOJO IR SUTUOKTINIO
VAIKAI IR JŲ SUTUOKTINIAI

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.

SENELIAI IR JŲ SUTUOKTINIAI
BROLIAI/SESERYS IR JŲ SUTUOKTINIAI

VAIKAIČIAI IR JŲ SUTUOKTINIAI

VTEK rekomendaciją dėl VPIDVTĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo
galima rasti čia: http://bit.ly/VTEK_rekomendacija_kontrole
Skrajutėje pateikta sutrumpinta informacija, visus VPIDĮ reikalavimus
galima rasti čia: http://bit.ly/VPID_istatymas

