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DEL NUOMONES PATEII'IMO

Vyriausioji tamybines etikos komisija (toliau - Komisija) gavo Jusq p.aslm4 pateikti
nuomong, ar Vieiqjq ir pdvadiq interesq derinimo Valstybineje miskq tarnyboje tva.kos apraias
(toliau - Apraias) nep estarauja Lietuvos Respublikos vieiqjq ir privaiill interesq derinimo
valstybineje tamyboje istatymo (toliau lstatlmas) nuostatoms, ir kitais klausimais. I J[st]
klausimus atsakome vadovaudamiesi tik J[sq nuodyta informacija, venindami jq pagal
bendr4sias Istatymo nuostatas.

1. ,,Det (leklaracij1 sptlusdinim() ir k tupi no 
'popierine 

forntu-'- lsatymo 2 skirsnio 5
staipsnyje )ra nulodyta, kad Privadiq inleresq deklaracijq valstybineje tamyboje dirbantys
asmenys elektroninemis priemonemis pateikia Komisijai per vierq menesi nuo iirinkimo,
priemimo ar paskl,rimo i paieigas dienos. P vadiq interesr] deklaracijq pildymo, tikslinimo ir
pateikimo taisyklese nurod),ta, kad ,,Deklaruojantis asmuo (iSskyrus asmenis, nurodyus
Taisykliq 5 puntte) per vienq menesi ruo jo iSrinkimo, pridmimo :r paskyrimo j tarnyb4 dienos
teikia Deklaracijq elellroniniu budu per VMI EDS. Apic Deklaracijos tinkam4 uzpild)m4 per
VMI EDS asmuo rastu (elektoniniu pastu, tamybiniu raitu af kita raS),tine forma) pGneia
organizacijos, kurioje dirba, vadovui a.jo igaliotiems atstovams. Organizacijq vadovai ir (ar) jq
igalioti atstovai priima asmens pateiktq Deklaracij4 naudodaDriesi P vadill iflteresq deklaravimo
informacine sistel11a (toliau IDIS) irj4 iSsaugo (elektroniDe ar popierine forma). I]Z del(laracijq
saugojim4 yra atsakingi patys orgadzacijq vadovai arjq igalioti atstovai. Deklaracjjos saugomos
organizacijos vadovo nustatyta tvarka." Taigi istatymai nenunato valstybi[eje tamyboje
dirbandiam asmeniui p evoles teikti pdvadiq interesq deklaracijos kafiu elektronine ir popierine
forma. Istatyme nustat)-tas reikaiavimas privadius interesus deklaruoti tik elektronine fonna per
VMI EDS. Organizacijq vadovams ir (ar) jq igaliotiems atstovams yra numaq,,ta pareiga piimti
savo darbuotojq privadiq interesq deklaracijas naudojantis IDIS ir galirnybe j4 iSsaugoti patiems
pasircnkant elektroninq ar popiering form4. Pateikdami Komisijai paraisk4 del prisijrmgimo prie
IDIS jtuidiniai asmenys (organizacijq vadovai ar jq igalioti atstovai) pasiraio pasiZadejim4
saugoti asmens duomenq, su kuriais jie turi galimybg susipaZinti prisijungg prie Sios sistemos,
paslapti. IDIS administruoja Komisija. IDIS pateikti ()palingi) asmens duomenys pagal
Komisijos kompetencij4 tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines



apsaugos istatymo nuostatq bei kitq Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos teisds aktr.L
reglamentuojandiq iiq duomenq tvarklm4 bei apsaug4, Juridiniai asmenys, pateikdami Komisijai
praiymus del rcgistracijos IDIS, kafu patvirtina, kad susipaZino su naudojimosi IDIS saugumo
politika ir Si4 politik4 jglvendinandiais dokumentais, su jais sutinka bei isipareigoj; .jais
vadovautis.

2. ,,Del alsakomybes ui Aprdio nesilai]qrn4 ". Istaqmo 6 skirsnio 22 straipsuio 3 dalyje
nulod),ta, kad jeigu yra gauta pag4sta informacija apie tai, kad asmuo nerykdo lstaty-o
reikalavimq, valstybes ar savivaldybiq institucijq, istaig.l vadovai ar jq jgalioti atstovai ;avo
iniciat).va arba Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens,
dirbandio valstybineje tamyboje, tarnybines veiklos patilcinim4. Apie patikrinimo rezultatus
visada turi buti infomruojama Komisija, kuri tud teisg vefiinti atlilrtrl patikrinimq isvadas. Jeigu
Komisija nesutinka su valslybes ar savivaldybes institucijoje ar istaigoje atlikto t,.rimo iivad4 ji
turi teisg trim4 pavesti atlikti pakartotinai arba pati atlikti tyrimq ir pdimli sprendim4. Tik po
Komisijos ivertinimo darbuotojui, savo institucijos etikos komisijos p pazintam pazeidusirr
Istatymo nuostatas. gali bnti taikoma drausmine, administraci[e ar tamybine atsakomybd. Jei
atitinkam4 ty,rim4 pradeda Komisija" ji gali pavesti valstybes ar savivaldybes inslitucijos ar

fstaigos vador,ui adikti tlaim+ o nesutikusi su atliko t], mo isvada pavesti atlikti q,rim4
pakartotimi arba pati atlilni tlaimq ir priimti sprendimq, suraslti admiristraciniq teises
paZeidimrl Fotokolus ir kreiptis i teism4 del administaciniq nuobaudq skyrimo asmenims,
padariusiems Istatymo ruostatq paZeidimus, si[]ydama kolegialiai valstybds ar savivaldybes
institucijai, valstybes ar savivaldybes istaigos vadovui ar aukstesnei pagal pavaldum4 valstybes
ar savivaldybes institucijai ar istaigai skifii asmenims, padariusiems Istatymo paZeidimus,
tamybines (drausmines) ruobaudas ir pan. Dvigubos atsakomybes uZ padar)-t4 ]statymo
paieidimq principas p edtarautq Lietuvos Respublikos istafr,,mams.

3. .,Del vadoyo teisds nustatlti Apraio reikalayimus ir ipareigojimus,'.Istatymo 1

ski.snio 2 shaipsnio 2 dalyje pdvatiis valstybineje tamyboje dirbandiq asmenlt interesai )ra
apibr6Zti kaip asmens, dirbandio valstybineje tarnyboje (ar jarr arlimo asmens), asmeninis
lurtinis ar netulinis suilteresuotumas, galintis tueti itakos sprendimams atliekant tamybines
pareigas. Asmeniui, dirbandiam valstybineje hrnyboje, draudZiama dallvauti rengiant, svaNtant
ar pdimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesq konflikt4.
Istaqmas valstybinoje tamyboje dirbandio asmem privatq interes4 prilygina jam aftimq asmenrl
turimiems interesams. Vadinasi, valstybineje tamyboje dirbandiam asmeniui interesq ionflikto
situacija kiltq ir tada, jci jis eidamas savo tarnybines pareigas turetq sprqsti ne tikjam padiam, bet
ir bet kuriam kitam jo artimajarn asmeniskai svarbq (rupimg klausim4. priei pradid-t tokio
sprcndimo rengimo, svarstlmo ar priemimo procedurq arba padios procedfuos metu asmuo,
dirbantis valstybineje tarnyboje, privalo idormuoti savo tiesiogini vadov4 ar institucijos vadovo
igaliot4 atstov4 ir asmenis, kurie kaftu dalyvauja sprendimo rengimo, svarst).rno cr priemimo
proced[roje, apie esamq interesq konflilrt4 ir nusisalinti nuo dalyvavimo tolesnejc procedlroje.
Institucijos vadovas ar jo igaliotas atstovas mot].vuotu rasltiniu sprendimu gali nepriimti
pareikSto nusiialinimo ir ipareigoti asmeq! dall.vauti lolesneje proceduoje. Tadiau galima
pastebdti, kad valstybineje tarnyboje dirbandiq asmenq vadovai n€ra priskirti artimq aimenq
kategorijai, o jq privattls interesai nera vertinami kaip interesq konflikto situacijos pavaldiliq
veikloje atsiradimo p.iezastis. Atsizvelgiant i tai konstatuotina, kad draudimas ,ut.tyHrr"j"
tamyboje dirbanliems asmenims dal).vauti rengiant, svarslant ar priimant sprendimus, susijusius
sujq tiesioginiq vadovq privadiais interesais, nera lstatyme reglamentuotas.

I Jlsq paklausim4 del organizacijq vador,,r1 igaliojimq savo atstovams susipaZinti slr
privatiq interesq deklaracijq duomenimis informuojame, kad n6ra nustaltos bendros formalios
tokirl igalioiimq formos. DaZnai tai buna instituctos vadovo isakymas, kuduo darbuotojas
igaliojamas naudojantis IDIS priimti saugoti ir tvarklti institucijos (arjos padaliniq) darbuotojr.l
per VMI EDS pateiktas privadiq interesq deklaracijas. Toks igaliotas asmuo gali teikti paraiskq



Komisijai prisijrmgti prie IDIS sistemos. Istatymas nustato, kad pdvadiq inleresq deklaracijas per
VMI EDS teikia visi asmenys, nuodlti Istatymo 5 staipsnio 1 ir 2 dalyse. Taip pat privadiq
interesq deklaracijos gali bnti teikiamos re tik institucijos (istaigos, iinones ar kito subjekto),
kurioje asmuo dirba, vadovui ar jo igaliotam atstolui, bet ir kitiems stml-tituiniams padaliniams,
jeigu tai numato tos institucijos veiklos tvark4 nustatantis teises aktas.

Asmenys, kuriq duomenys istatlmq nustatJ4a tvarka yra islaptitti (arba) kurie r,ykdo
Zvalgyb4, kontrzvalgyb4 arba kriminaling iNalgbL, taip pat Istatymo 5 staipsdo I dalyje
nenurodl,ti asmenys per vien4 menesi nuo iirinkimo, priemimo ar paskyrimo i pareigas dienos
pateikia deklaracij4 institucijos (istaigos, imones ar kito subjekto), kudoje dirba, vador.ui ar Sio

igaliolam alsto\'ui ne per VMI EDS, o institucijos vadovo nustat)-ta tvarka.
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