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PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO 
TVARKĄ REGLAMENTUOJA:

• Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

• Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir 
pateikimo taisyklės 



PRIEVOLĖ DEKLARUOTI:

• Gydytojai (Visi gydytojai (įskaitant gydytojus rezidentus)

Direktorius ir jo pavaduotojai
Kiti, turintys administravimo 

įgaliojimus

Viešųjų pirkimų komisijos nariai, 
asmenys, atliekantys pirkimus

Skyrių vedėjai ir vyresniosios 
slaugytojos





VARTOJAMOS SĄVOKOS
• Juridinis asmuo – savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali

savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

• Ryšys su juridiniu asmeniu – deklaruojančiojo asmens ir (ar) jo sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar
fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose bei dalyvavimas
juridinio asmens veikloje.

• Ryšys su fiziniu asmeniu – deklaruojančiojo asmens ir (ar) jo sutuoktinio,
sugyventinio, partnerio artimieji ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų
konfliktas.

• Artimi asmenys – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis,
sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip
pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai,
vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

• Sandoriai – asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti
civilines teises ir pareigas.

• Sandorio vertės skaičiavimas – sandorio vertė apskaičiuojama pagal tikrąją rinkos
kainą, vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu.





















PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO 
ATVEJAI

• Paskolų deklaravimas (be palūkanų, nurodoma sutarties suma)
• Palikimo deklaravimas (palikimo priėmimas - vienašalis sandoris)

>3000 eurų
• Sandorių deklaravimas (turto ir gyvybės draudimas)
• Dovanų deklaravimas:
• - gautos iš artimų asmenų – nedeklaruojamos
• - gautos iš kitų asmenų – deklaruojamos > 150 eurų
• - teikiamos (t.t. artimiems asmenims) – deklaruojamos >3000

eurų
• Namo statybų deklaravimas (atskiri sandoriai >3000 eurų)
• Pareigų viešuosiuose pirkimuose deklaravimas (nurodomos priede

ID001J)



PRIVAČIŲ INTERESŲ REGISTRAS

• VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA kuria
privačių interesų registrą (PINREG)

• PINREG pradės veikti 2019 m. pabaigoje - 2020 m.
pradžioje

• PINREG bus sujungtas su kitais valstybiniais registrais,
supaprastins ir pagreitins privačių interesų deklaravimą

• PINREG bus pateikiamos preliminarios deklaracijos,
kurias reikės tik papildyti arba tiesiog pateikti

• PINREG bus skirtas ne tik deklaruoti privačius interesus,
bet ir kontroliuoti privačių interesų deklaravimą įstaigoje,
atlikti deklaracijų duomenų analizę



“DAUG MAŽIAU LAIKO UŽIMA 
TINKAMAS POELGIS, NEI 

PASIAIŠKINIMAI NETINKAMAI 
PASIELGUS”

H. W. Longfellow


