
ATMINTINĖ 

Deklaruojantiems: 

 Neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojame ne anksčiau 

kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, 

papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius. 

 Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar 

paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per 

Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą. 

Deklaruojantiems pirkimuose: 

 Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turės ir: 

 

o perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; 

o asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, 

o ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose, 

o viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai. 

  

 Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų 

subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų 

procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų 

procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis). 

 Viešojo sektoriaus įstaigų ir institucijų vadovams: 

 Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje turi būti patvirtintas sąrašas 

pareigų, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus (VPIDĮ 22 straipsnio 2 

dalis). 

  

 Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems 

privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius 

asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio 

asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis). 

  



 Jūsų arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys 

Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 

2 punktas). 

  

 Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK 

rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo. 

 

ĮGYVENDINAMIEJI TEISĖS AKTAI 

  

Šie teisės aktai įsigalioja nuo 2020-01-01: 

Deklaravimas 

 Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės; 

 Rekomendacija dėl finansinę paramą savarankiškai rinkiminei kampanijai gavusių asmenų 

privačių interesų deklaravimo; 

 
 

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas 

 Rekomendacija dėl savivaldybės mero ir tarybos narių nusišalinimo tvarkos; 

 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 

aprašas; 

 Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai; 

 Duomenų apie nepriimtus nusišalinimus pateikimo VTEK tvarkos aprašas; 

Interesų konfliktai pirkimuose 

 Pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairės 

Kontrolė 

 Rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo; 

 Rekomendacija dėl savivaldybių tarybų Etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo; 
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