Privačių interesų deklaracija
1. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – VTEK)
arba kitiems šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų
deklaraciją (toliau – deklaracija). Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis
asmuo.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ir šio
įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų juridinių asmenų, kuriuose dirba deklaruojantys asmenys,
(toliau visi kartu – institucijos ir įstaigos) vadovai ar jų įgalioti asmenys informuoja į pareigas
renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius
interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti
deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar
deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu.
3. Šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio įstatymo 11 ir 13 straipsniai
taip pat taikomi:
1) politinių partijų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams;
2) valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams;
3) Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams;
4) ministerijų kolegijų nariams;
5) akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip
1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei
(savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių
bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams;
6) valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams;
7) Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos
visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir
farmacijos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją
turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės
ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio
teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų
veiklai;
8) perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas)
vadovams, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems
atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams (toliau – pirkimo
iniciatorius);
9) institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių
komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio
sprendimus nepavaldiems asmenims, nariams;
10) aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo
organų nariams;
11) kitiems viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos
ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos
funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu,
valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų
rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Primename, kurie dar nepateikė privačių interesų deklaracijos, iki 2021-06-01 būtina iš naujo
pateikti privačių interesų deklaraciją per PINREG (jei prieš tai paskutinį kartą ją teikėte per VMI
EDS sistemą).
Jei PINREG sistemoje deklaruojate pirmąjį kartą, automatiškai perkelti duomenų iš
savo ankstesnės (per VMI sistemą teiktos deklaracijos) nepavyks dėl visai kitokios formos bei naujų
sąsajumų – jas galima tik peržiūrėti. Todėl turite užpildyti naują deklaraciją PINREG sistemoje.
Pastarosios pildymo metu PINREG surinks duomenis iš kitų registrų ir pateiks Jums preliminarią
deklaraciją, kurią beliks papildyti ir pateikti. Po to kitas deklaracijas galėsite teikti ar tikslinti jau
pateiktosios į PINREG pagrindu.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl
Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo
taisyklės bei (nauja) Privačių interesų deklaracijų forma.
SVARBU! Deklaruojantis asmuo deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per Privačių
interesų registrą (PINREG), prie kurio prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
interneto tinklalapio (www.vtek.lt), nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius
valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Privačių interesų deklaraciją galite teikti paspaudę ant nuorodos:
https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija
Primename, deklaruoti privačius interesus privalu jei:
esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas
VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą
priimanti institucija ar įstaigoje;
kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento
narius, savivaldybių tarybų narius.
Privačių interesų deklaravimas yra apibrėžtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau
– VPIDĮ) antrajame skirsnyje.

