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PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO PROCESO STANDARTAS
1. Pagrindinė proceso informacija
Pagrindinė informacija:
Proceso savininkas
Proceso vadovas
Funkcijos pavadinimas
Procesą inicijuojantis
įvykis (-iai)
Proceso rezultatas (-ai)
Proceso taikymo sritis

LG Saugos ir rizikų valdymo direktorius
LG Saugos ir rizikų valdymo departamento Verslo saugos skyriaus
vadovas
Saugos valdymas
 Įdarbintas darbuotojas;
 poreikis atnaujinti deklaraciją.
Privatūs interesai deklaruoti
Procesas
netaikomas
LG
įmonių
grupės
darbuotojams,
deklaruojantiems privačius interesus pagal LR viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymą (Privačių interesų derinimo pagal LR
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą proceso standartas
Nr. PS/FN13.4/LG/5).

Su procesu susiję kiti procesai:
Įdarbinimo procesas Nr. PS/FN12/LG/4;
Į procesą įeinančio kito (-ų) proceso
(-ų) pavadinimas (-ai)
Nėra
Procese dalyvaujančio kito (-ų)
proceso (-ų) pavadinimas (-ai)
Proceso (-ų), kuris (-ie) vykdomas (i) baigus dokumentuojamą procesą,
pavadinimas (-ai)
Proceso klientai:
Išoriniai klientai
Vidiniai klientai
Proceso dalyviai:

Nusišalinimo nuo pareigų, kurias einant kyla interesų konfliktas,
procesas Nr. PS/FN13.4/LG/9

Nėra
LG įmonių grupės darbuotojai
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Deklaracijos teikėjas

LG įmonių grupės darbuotojas LG įmonių grupės nustatyta tvarka
privalantis deklaruoti privačius interesus ir teikiantis Deklaraciją
LG SRVD VSS darbuotojas, kuris:
•
konsultuoja Deklaracijų teikėjus privačių interesų deklaravimo
klausimais;

pagal poreikį tikrina, ar visi Deklaracijas privalėję pateikti
Deklaracijos teikėjai yra jas pateikę;

teikia rekomendacijas dėl deklaruotinų duomenų Deklaracijose
nurodymo, priemonių, kurių Deklaracijos teikėjas turi imtis, kad
išvengtų interesų konflikto, taip pat dėl Deklaracijos teikėjo veiksmų,
kuriuos jis turėtų atlikti, jei kyla interesų konfliktas;

teikia rekomendacijas LG įmonių grupės padalinių vadovams
dėl Deklaracijos teikėjų, kurie jiems pavaldūs, nušalinimo nuo tam
tikro sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros arba
kitų priemonių, kuriomis galima suvaldyti ir pašalinti interesų
konfliktus (pvz., pavesti vykdyti Deklaracijos teikėjui funkcijas, kurios
nėra susijusios su Deklaracijos teikėjo privačiais interesais, apriboti
Deklaracijos teikėjo prieigą prie tam tikros informacijos, pertvarkyti
Deklaracijos teikėjo darbo funkcijas ir pan.);

atlieka į galimą interesų konfliktą patekusio Deklaracijos teikėjo
veiklos patikrinimą.

Saugos ekspertas

Kita informacija:
Procese naudojamos informacinės
sistemos
Su proceso vykdymu susiję teisės
aktai

Proceso standarto priedai

„Manolitrail“
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės atsparumo korupcijai
politika, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos 2020 m.
sausio 21 d. sprendimu Nr. SPR-VL(LG)-1;
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. ĮS(LG)-26 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės
darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir deklaravimo kontrolės
vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės darbuotojo privačių
interesų deklaracijos forma (priedas)
Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)

PPR pavadinimas
Privačius interesus
deklaravusių
darbuotojų dalis
(proc.)

PVR, kuriam priskirtas PPR, PPR matavimo būdas ir šaltinis
pavadinimas
Sukčiavimo prevencijos
kaina (Eur)

Periodiškumas

Skaičiuojama kokia dalis
Kartą per metus
darbuotojų deklaravo privačius
interesus nuo viso LG įmonių
darbuotojų skaičiaus (proc.)
Šaltinis – „Manolitrail“
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Vartojamos sąvokos ir santrumpos
Sąvoka / Santrumpa

Apibrėžtys / Paaiškinimai

Artimas asmuo

Deklaracijos teikėjo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai
partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat tėvai
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai,
vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai

Deklaracija

Deklaracijos teikėjo „Manolitrail“ pildoma ir teikiama privačių interesų
deklaracija, kurios forma pridedama.
Deklaracijos teikėjo užpildyta Deklaracija yra tęstinio pobūdžio (ne
metinė) ir Deklaracijos teikėjas ją turi patikslinti / papildyti tik tada,
kai pasikeičia Deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai.
Prie „Manolitrail“ prieigą turintis Deklaracijos teikėjas ją patikslina /
papildo „Manolitrail“ darbuotojo savitarnos modulyje. Šios prieigos
neturintis Deklaracijos teikėjas užpildo naują Deklaraciją.
Deklaracija koreguojama per 30 darbo dienų nuo naujų aplinkybių
atsiradimo.
Deklaracijos teikėjo užpildyta Deklaracija saugoma jo darbo LG įmonių
grupėje laikotarpį. Darbo santykiams pasibaigus, Deklaracija ištrinama
(automatiškai arba rankiniu būdu).
Su Deklaracijos teikėjo Deklaracijoje pateiktais duomenimis LG įmonių
grupėje turi teisę susipažinti:
•

LG / Veiklos vienetų vadovai;

•

SRVD direktorius;

•

VSS darbuotojai;

•
Deklaracijos teikėjo tiesioginis vadovas, el. paštu
deklaravimas@litrail.lt pateikęs prašymą susipažinti su darbuotojo
Deklaracijoje pateiktais duomenimis.
Interesų konfliktas

Situacija, kai Deklaracijos teikėjas, atlikdamas pareigas, vykdydamas
funkcijas ar pavedimą, privalo priimti su jo privačiais interesais susijusį
sprendimą / dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą.
Laikoma, kad yra didelė Deklaracijos teikėjo interesų konflikto
tikimybė, jei einant pareigas, atliekant funkcijas jam tenka spręsti
klausimus, susijusius su:
•

šeimos (giminės) ar nuosavu verslu;

•

turimomis bendrovių ar įmonių akcijomis (dalimis, pajais);

•
profesine veikla – darbu kitose įmonėse, įstaigose ar
organizacijose, individualiu užimtumu (autorinėmis sutartimis) ir pan.;
•
naryste, ryšiais ir
organizacijose ar fonduose;

pareigomis

įmonėse,

įstaigose,
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Vartojamos sąvokos ir santrumpos
Sąvoka / Santrumpa

Apibrėžtys / Paaiškinimai
•
finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skolomis) kitiems
asmenims, kitais civiliniais santykiais;
•
iš kitų asmenų gautomis ar jiems padovanotomis dovanomis
bei suteiktomis paslaugomis;
•
priešiškumu (ginčais ar konkurencija) kitiems asmenims ar
grupėms;
•

artimų asmenų darbu LG įmonių grupėje.

LG

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

LG įmonių grupė

Įmonių grupė, kurią sudaro LG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai
kontroliuojami juridiniai asmenys

SRVD
LR

LG Saugos ir rizikų valdymo departamentas
Lietuvos Respublika

„Manolitrail“

Darbuotojų savitarnos modulis, esantis www.mano.litrail.lt

PPC

LG Personalo paslaugų centras

Privatūs interesai

Deklaracijos teikėjo (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas
asmenine turtine ar neturtine nauda, Deklaracijos teikėjo (ar jam
artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas
panašaus pobūdžio interesas Deklaracijos teikėjui atliekant pareigas.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus
LG
SRVD Verslo saugos skyrius

Veiklos vienetas
VSS
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2. Proceso diagrama
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3. Proceso veiksmų aprašymas
Eil. Nr.

1.

Veiksmo pavadinimas

Prisijungti prie paskyros

2. Užpildyti Deklaraciją

3. Užpildyti Deklaraciją

4.

Teikti Saugos ekspertui

5.

Tikrinti Deklaracijas

Veiksmo aprašymas

Proceso dalyvis,
kuris atlieką
veiksmą

Kai įdarbintam Deklaracijos teikėjui skirta kompiuterizuota darbo
vieta ir jis turi prieigą prie „Manolitrail“, Deklaracijos teikėjas,
prisijungęs prie „Manolitrail“ paskyros yra informuojamas, kad LG
įmonių grupės nustatyta tvarka jam privaloma per 30 darbo dienų
nuo jo priėmimo į darbą dienos deklaruoti privačius interesus
užpildant „Manolitrail“ darbuotojo savitarnos modulyje pateiktos
formos Deklaraciją (forma pridedama).
Informacija apie reikalavimą pateikti Deklaraciją Deklaracijos
teikėjui prisijungus prie „Manolitrail“ paskyros teikiama tol, kol
asmuo pateikia Deklaraciją.
Kai įdarbintam Deklaracijos teikėjui skirta kompiuterizuota darbo
vieta ir jis turi prieigą prie „Manolitrail“, Deklaracija pildoma šioje
sistemoje Darbuotojo savitarnos skiltyje.
Kai į darbą priimtam Deklaracijos teikėjui skirta kompiuterizuota
darbo vieta, bet jis neturi prieigos prie „Manolitrail“, Deklaracijos
teikėjas
Deklaraciją
pildo
suvesdamas
duomenis
kompiuteriu/ranka. Deklaracija išspausdinama ir pasirašoma.
Ranka / kompiuteriu užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota
Deklaracija el. paštu deklaravimas@litrail.lt nusiunčiama Saugos
ekspertui.
Prireikus patikrinama, ar Deklaracijas privalėję pateikti Deklaracijų
teikėjai yra pateikę Deklaracijas.
Jei atlikus patikrinimą nustatoma, kad Deklaraciją privalėjęs
pateikti Deklaracijos teikėjas jos nepateikė, atliekamas 6 veiksmas,
kitu atveju procesas baigiamas, laikoma, kad privatūs interesai yra
deklaruoti.

Deklaracijos
teikėjas

Atliekant veiksmą
naudojama
informacinė
sistema
„Manolitrail“

Deklaracijos
teikėjas

„Manolitrail“

Deklaracijos
teikėjas

Nėra

Deklaracijos
teikėjas

Nėra

Saugos ekspertas

Nėra
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Eil. Nr.

6.

Veiksmo pavadinimas

Priminti apie deklaravimą
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Veiksmo aprašymas

Proceso dalyvis,
kuris atlieką
veiksmą

Deklaracijos teikėjui ir jo tiesioginiam vadovui el. paštu
primenama, kad Deklaracijos teikėjas LG įmonių grupės nustatyta
tvarka nėra pateikęs Deklaracijos ir toliau turėtų būti vykdomas 1
arba 3 veiksmas priklausomai nuo to, ar darbuotojas turi prieigą
prie „Manolitrail“.

Saugos ekspertas

Atliekant veiksmą
naudojama
informacinė
sistema
Nėra

Privačių interesų deklaravimo procesas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
Saugos ir rizikų valdymo departamentas
Verslo saugos skyriaus
Nr. PS/FN13.4/LG/6
Versija 01
Privačių interesų deklaravimo proceso
Nr. PS/FN13.4/LG/6 standarto
priedas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ DARBUOTOJO PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
SĄVOKOS
Darbuotojui yra žinoma ir suprantama, kad:
1. privatūs interesai – AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG) įmonių grupės darbuotojo suinteresuotumas
asmenine turtine ar neturtine nauda, darbuotojo (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis
įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas darbuotojui atliekant pareigas;
2. artimas asmuo – LG įmonių grupės darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė
įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės),
seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
3. LG įmonių grupės interesai – suinteresuotumas, kad LG įmonių grupė dirbtų efektyviai, pelningai, turėtų
gerą vardą ir reputaciją, būtų patikima verslo partnerė, taip pat kad sprendimai įmonių grupėje būtų priimami
nešališkai, teisėtai, teisingai ir visais atvejais geriausiai atitiktų LG įmonių grupės poreikius;
4. interesų konfliktas – situacija, kai LG įmonių grupės darbuotojas, atlikdamas pareigas ar vykdydamas
pavedimą, turi priimti su jo privačiais interesais susijusį sprendimą / dalyvauti jį priimant arba įvykdyti
pavedimą.
5. sprendimas – bet koks LG įmonių grupės darbuotojo veiksmas (pvz., dalyvavimas darbo grupių, komisijų,
komitetų veikloje, raštų, įsakymų rengimas, dokumentų vizavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ir kt.).
-----------------------------------I. RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Prašome Jūsų lentelėje pateikti informaciją apie:
a) kitą (-as) savo darbovietę(-es) , kurioje (-iose) Deklaracijos teikimo metu einate pareigas;
b) juridinius asmenis, kurių veiklai Deklaracijos teikimo metu galite daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais
balsais ar turimomis teisėmis;
b) narystę įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse
sąjungose) kai dėl šių dėl šio dalyvavimo juridiniuose asmenyse Jums galėtų kilti interesų konfliktas.
Juridinio asmens pavadinimas
Pvz., UAB „3 berželiai“

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis
Pvz., pagrindinis akcininkas

II. RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Prašome Jūsų lentelėje pateikti informaciją apie savo ryšius su kitais fiziniais asmenimis (tarp jų ir artimais
asmenimis), dėl kurių Jums galėtų kilti interesų konfliktas.
Fizinio asmens ryšys su darbuotoju

Aplinkybės, galinčios sukelti interesų konfliktą
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Pvz., brolis, sesuo ir pan.
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Pvz., brolis yra UAB „3 berželiai“ vadovas. Įmonė periodiškai
dalyvauja bendrovės organizuojamuose pirkimuose, kuriuose
dalyvauju kaip ekspertas; Jums artimas asmuo dirba LG
įmonių grupėje

III. KITOS APLINKYBĖS, GALINČIOS SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ
Prašome Jūsų lentelėje įrašyti kitose lentelėse nenurodytas aplinkybes, kurios, Jūsų manymu, galėtų sukelti
interesų konfliktą.

Ši privačių interesų deklaracija yra LG įmonių grupės konfidenciali informacija, kuri gali būti naudojama tik tam,
kad būtų nustatyta, ar nėra galimo darbuotojo privačių ir LG įmonių grupės interesų konflikto, ir įvertinta, kokia
tokio galimo konflikto įtaka LG įmonių grupės veiklai bei teisėtiems jos interesams.

_______________
(vardas, pavardė)

___________________
(parašas)

