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PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ
INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMĄ PROCESO STANDARTAS
1. Pagrindinė proceso informacija
Pagrindinė informacija:
Proceso savininkas
Proceso vadovas
Funkcijos pavadinimas
Procesą inicijuojantis
įvykis (-iai)

Proceso rezultatas (-ai)
Proceso taikymo sritis
Su procesu susiję kiti procesai:
Į procesą įeinančio kito (-ų) proceso
(-ų) pavadinimas (-ai)

LG Saugos ir rizikų valdymo departamento Verslo saugos skyriaus
vadovas
LG Saugos ir rizikų valdymo departamento Verslo saugos skyriaus
Prevencijos ir tyrimo grupės vadovas
Saugos valdymas
 Gauta informacija apie asmenį, priimtą dirbti į priede nurodytas
pareigas;
 asmuo priimtas (nenaudojant PVDUAIS) ar perkeltas dirbti į kitas
priede nurodytas pareigas, paskirtas eiti priede nurodytas pareigas ar
atlikti nurodytas funkcijas;

poreikis patikslinti Deklaraciją.
Privatūs interesai deklaruoti.
Procesas taikomas be apribojimų.
Įdarbinimo procesas Nr. PS/FN12/LG/4;
darbo sąlygų keitimo procesas Nr. PS/FN12/LG/28.
Nenustatyta

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

Nusišalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo
procedūrų procesas

VTEK
LG valdybos nariai;
LG įmonių grupės darbuotojai
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Veiklos vieneto valdybos nariai
Proceso dalyviai:
Informacijos teikėjas

Saugos ekspertas

 LG Personalo paslaugų centro darbuotojas / Veiklos vieneto
personalo administravimo funkcijas vykdantis darbuotojas, teikiantis
informaciją apie asmenį, įdarbintą (kai asmuo įdarbintas nenaudojant
PVDUAIS), perkeltą dirbti arba paskirtą laikinai eiti Sąrašo 1 punkte
nurodytas pareigas (išskyrus Sąrašo 1.5 punkte nurodytus / Veiklos
vieneto valdybos narius);
 LG Teisės departamento / Veiklos vieneto paskirtas darbuotojas,
el. paštu teikiantis informaciją apie asmenį, išrinktą į LG / Veiklos
vieneto valdybą (Sąrašo 1.5 punktas);
 LG Pirkimo paslaugų centro / Veiklos vieneto, vykdančio
pirkimus, paskirtas darbuotojas, el. paštu teikiantis informaciją apie
asmenį, paskirtą atlikti Sąrašo 2 punkte nurodytas funkcijas.
LG SRVD VSS darbuotojas, kuris:
 informuoja Deklaracijų teikėjus apie jų pareigą pateikti
Deklaraciją pagal Įstatymą;
•
konsultuoja Deklaracijų teikėjus privačių interesų deklaravimo
klausimais;
•
teikia rekomendacijas dėl priemonių, kurių Deklaracijų teikėjai
turi imtis, kad jo veikla atitiktų Įstatymo nuostatas ir jis išvengtų
interesų konfliktų;
•
teikia rekomendacijas LG įmonių grupės struktūrinių padalinių
vadovams dėl Deklaracijos teikėjų, kurie jiems pavaldūs, nušalinimo,
vykdant tam tikro sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo
procedūras, arba dėl kitų priemonių, kurios gali padėti suvaldyti ir
pašalinti interesų konfliktus (pvz., pavesti atlikti Deklaracijos teikėjui
funkcijas, kurios nėra susijusios su jo privačiais interesais, apriboti
Deklaracijos teikėjo prieigą prie tam tikros informacijos, perskirstyti
Deklaracijos teikėjo darbo funkcijas ir pan.);
•
prižiūri, ar Deklaracijos teikėjai laiku pateikė tinkamai įformintas
Deklaracijas, teikia nurodymus dėl Deklaracijų trūkumų pašalinimo;
•
savo iniciatyva arba VTEK pavedimu atlieka Deklaracijos teikėjo,
dėl kurio veiksmų galimai kilo interesų konfliktas, veiklos patikrinimą,
jeigu yra gauta pagrįsta informacija (Deklaracijų duomenys, tiekėjų
skundai, anoniminiai pranešimai ir pan.) apie tai, kad Deklaracijos
teikėjas nesilaiko privačių interesų deklaravimo tvarkos, nevykdo
Įstatymo reikalavimų;
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•
registruojasi PIDTIS ir tvarko šioje sistemoje Deklaracijos teikėjo
duomenis.
Fizinis asmuo, kuris LG įmonių grupėje eina Sąraše nurodytas pareigas
arba atlieka Sąraše nurodytas funkcijas, kuriam privaloma deklaruoti
privačius interesus pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymą.

Deklaracijos teikėjas

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

Proceso standarto priedai

PPR pavadinimas
Privačių interesų
deklaracijų
nepateikusių
darbuotojų skaičius

VMI EDS;
PIDTIS.
 LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (aktuali
redakcija);
 VTEK 2012 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. KS-84 „Dėl Privačių
interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei
privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (aktuali
redakcija)
LG įmonių grupės pareigų ir funkcijų, kurias einantiems / atliekantiems
asmenims privaloma deklaruoti privačius interesus pagal LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymą, sąrašas (priedas)
Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)

PVR, kuriam priskirtas PPR,
pavadinimas
Sukčiavimo prevencijos
kaina (Eur)

PPR matavimo būdas ir šaltinis
PIDTIS informacija

Periodiškumas
Kartą per metus

Vartojamos sąvokos ir santrumpos
Sąvoka / Santrumpa
Artimas asmuo

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

Įstatymas

Situacija, kai Deklaracijos teikėjas, atlikdamas pareigas, funkcijas ar
vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį
priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais
interesais.
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;

artimų asmenų darbu LG įmonių grupėje;
•
turimomis bendrovių ar įmonių akcijomis (dalimis, pajais);
•
profesine veikla – darbu kitose įmonėse, įstaigose ar
organizacijose, individualia veikla (autorinėmis sutartimis) ir pan.
•
naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, įstaigose,
organizacijose ar fonduose;
•
finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skolomis) kitiems
asmenims, kitais civiliniais santykiais;
•
iš kitų asmenų gautomis ar jiems suteiktomis dovanomis bei
paslaugomis;
•
priešiškumu (ginčais ar konkurencija) kitiems asmenims ar
grupėms
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

LG

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

LG įmonių grupė

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

LG PC

LG Pirkimo paslaugų centras

LG SRVD

LG Saugos ir rizikų valdymo departamentas

PIDTIS

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų deklaracijų
tvarkymo informacinė sistema
Pirkimuose dalyvaujantys
LG / Veiklos vieneto pirkimo komisijos narys, LG / Veiklos vieneto
darbuotojai
darbuotojas, paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus, ir LG / Veiklos
vieneto pirkimo procedūrose dalyvaujantis ekspertas, LG / Veiklos
vieneto pirkimo iniciatorius
Privačių interesų deklaravimas LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintas
pagal Įstatymą
reikalavimas tam tikras LG įmonių grupės pareigas einantiems ar
funkcijas atliekantiems asmenims deklaruoti privačius interesus
pateikiant Deklaraciją
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Privatūs interesai

Sąrašas

Veiklos vienetas
VMI
VMI EDS
VSS
VTEK

Deklaracijos teikėjo arba jam artimo asmens asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams
atliekant pareigas
LG įmonių grupės pareigų ir funkcijų, kurias einantiems / vykdantiems
asmenims privaloma deklaruoti privačius interesus pagal LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymą, sąrašas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus
LG
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
VMI elektroninio deklaravimo sistema
LG SRVD Verslo saugos skyrius
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
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2. Proceso diagrama
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3. Proceso veiksmų aprašymas
Eil. Nr.

1.

Veiksmo pavadinimas

Pateikti informaciją

Veiksmo aprašymas

Proceso dalyvis,
kuris atlieką
veiksmą

Informacijos teikėjas el. paštu deklaravimas@litrail.lt informuoja
Saugos ekspertą apie:

Informacijos
Teikėjas

Atliekant veiksmą
naudojama
informacinė
sistema
Nėra

- asmenį, išrinktą LG / Veiklos vieneto valdybos nariu (Sąrašo
1.5 punktas);
- asmenį, įdarbintą nenaudojant PVDUAIS, perkeltą, laikinai
priimtą į Sąrašo 1 punkte nurodytas pareigas (naudojant ir
nenaudojant PVDUAIS);
- asmenį, paskirtą atlikti Sąrašo 2 punkte nurodytas funkcijas.
Informacija Saugos ekspertui pateikiama per 3 darbo dienas nuo
asmens įdarbinimo, išrinkimo ar paskyrimo eiti Sąraše nurodytas
pareigas, atlikti funkcijas. Saugos ekspertui nurodomi asmens
vardas, pavardė, pareigų, kurias eiti asmuo priimtas / išrinktas ar
funkcijų, kurias vykdyti asmuo paskirtas, pavadinimas, elektroninio
pašto adresas, paskyrimo / išrinkimo data.
2.

Informuoti apie deklaravimą

Gavus informaciją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Deklaracijos
teikėjas el. paštu informuojamas apie jo pareigą deklaruoti
privačius interesus pagal Įstatymą, pateikiant Deklaraciją.
El. laiške Deklaracijos teikėjui nurodoma:
a) Deklaracijos teikimo terminas. Deklaracija turi būti
pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių

Saugos ekspertas

Nėra
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dienų nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos
arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.
Pirkimuose dalyvaujantys darbuotojai Deklaraciją privalo
pateikti iki dalyvavimo pirkimo procedūrose dienos. Pirkimų
procedūrose neturi teisės dalyvauti darbuotojai, nepateikę
Deklaracijos;
b) Deklaracijos
teikimo
būdas.
Deklaracija
elektroninėmis priemonėmis per VMI EDS;

teikiama

c) Deklaracijos teikimo taisyklės. Deklaracija teikiama
vadovaujantis VTEK tvirtinamomis Privačių interesų deklaracijų
pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis;
d) Deklaracijos teikimo periodiškumas. Deklaracija yra tęstinė
(ne metinė) ir Deklaracijos teikėjas ją turi patikslinti / papildyti,
tik kai pasikeičia Deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs
interesai. Deklaracija patikslinama / papildoma anksčiau
teiktos Deklaracijos pagrindu, atnaujinant vėliausiai pateiktą
Deklaraciją. Deklaraciją jos teikėjas turi patikslinti
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per kalendorinių 30 dienų nuo
naujų aplinkybių atsiradimo. Deklaracija motinystės / tėvystės,
nėštumo ir gimdymo atostogų, vaiko priežiūros atostogų,
karinės prievolės metu nėra tikslinama / pildoma. Deklaracijos
teikėjas Deklaraciją privalo patikslinti per 30 kalendorinių
dienų nuo grįžimo į darbą dienos.
3.

Užpildyti Deklaraciją

VMI EDS užpildoma Deklaracija ir atitinkami jos priedai.
Deklaracijoje nurodomi:
1) šie Deklaracijos teikėjo duomenys:

Deklaracijos
teikėjas

VMI EDS
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a) vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė (darbovietės) ir
pareigos (statusas), dėl kurių privalu deklaruoti privačius interesus,
taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamosios pareigos;
b) sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardas, pavardė, asmens
kodas, darbovietės ir (ar) einamosios pareigos;
c) apie juridinius asmenis, kurių Deklaracijos teikėjo, jo sutuoktinio,
sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai
visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens
dalyvavimo kitų teisinių formų juridinių asmenų veikloje teisės
leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai;
2. privatūs interesai, kylantys ar galintys kilti:
a) dėl to, kad Deklaracijos teikėjas ar jam artimas asmuo dalyvauja
juridinio asmens veikloje. Šiuo atveju Deklaracijoje pateikiama
informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose
pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų,
užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose,
įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis
asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos;
b) dėl Deklaracijos teikėjo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio
ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio
vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos
sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius,
sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos;
c) dėl Deklaracijos teikėjo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir)
einamųjų pareigų institucijose (kurios yra juridiniai asmenys),
išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;
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d) dėl Deklaracijos teikėjo artimo asmens ar kito asmens arba dėl
su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.
Jei Deklaracijos teikėjui kyla klausimų dėl Deklaracijos pildymo,
atliekamas 4 veiksmas, jei nekyla – 6 veiksmas.
4.

Konsultuotis dėl pildymo

Kilus klausimų dėl Deklaracijos užpildymo, kreipiamasi į Saugos
ekspertą (telefonu, el. paštu deklaravimas@litrail.lt).

Deklaracijos
teikėjas

Nėra

5.

Konsultuoti Deklaracijos
teikėją

Deklaracijos teikėjas konsultuojamas, kaip užpildyti Deklaraciją ir
atitinkamus jos priedus.

Saugos ekspertas

Nėra

6.

Pateikti Deklaraciją

VMI EDS pateikiama užpildyta Deklaracija.

Deklaracijos
teikėjas

VMI EDS

Deklaracijos
teikėjas

Nėra

Saugos ekspertas

PIDTIS

Deklaracijoje pateikti Deklaracijos teikėjo duomenys (išskyrus šiuos
Deklaracijos duomenis: Deklaracijos teikėjo asmens kodą,
Deklaracijos teikėjo specialiųjų kategorijų asmens duomenis, kitos
sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenis,
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų
duomenis, taip pat kitus duomenis, kuriuos skelbti draudžiama
pagal įstatymus) yra vieši ir skelbiami VTEK tinklalapyje
www.vtek.lt.
7.

Informuoti apie pateiktą
Deklaraciją

8.

Priskirti Deklaraciją

Užpildžius Deklaraciją, apie jos pateikimą el. paštu
deklaravimas@litrail.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
informuojamas Saugos ekspertas (persiunčiant VMI patvirtinimą
apie deklaracijos pateikimą).
LG generalinis direktorius Deklaraciją turi atspausdinti ir ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo Deklaracijos užpildymo pateikti LG
veiklą kuruojančiam viceministrui.
Deklaracijos teikėjo pateikta Deklaracija PIDTIS priskiriama prie LG
įmonių grupės Deklaracijų sąrašo.
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Privačių interesų deklaravimo pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymą proceso standarto Nr. PS/FN13.4/LG/5
priedas
LG ĮMONIŲ GRUPĖS PAREIGŲ IR FUNKCIJŲ, KURIAS EINANTIEMS / ATLIEKANTIEMS ASMENIMS PRIVALOMA
DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS PAGAL LR VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMĄ,
SĄRAŠAS
Privačius interesus pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą LG įmonių grupėje privalo
deklaruoti:
1. šias pareigas einantys asmenys:
1.1. LG / Veiklos vieneto vadovas;
1.2. LG / Veiklos vieneto vadovo pavaduotojas (taip pat pareigos, kurias einantys darbuotojai laikinai
pavaduoja LG / Veiklos vieneto vadovą jo nesant darbe);
1.5. LG / Veiklos vieneto valdybos narys;
1.6. toliau nurodytas vadovaujamas LG / Veiklos vieneto struktūrinio padalinio pareigas einantys
asmenys:
1.6.1. generalinio direktoriaus pavaduotojas – strategijos ir plėtros direktorius;
1.6.2. finansų direktorius;
1.6.1. centro vadovas;
1.6.2. departamento vadovas;
1.6.3. atstovybės vadovas;
1.6.4. skyriaus vadovas;
1.6.5. regiono stočių skyriaus vadovas;
1.6.6. poskyrio vadovas;
1.6.7. grupės vadovas;
1.6.8. pogrupio vadovas;
1.6.9. baro vadovas;
1.6.10. cecho vadovas;
1.6.11. stoties vadovas;
1.6.12. laboratorijos vadovas;
1.6.13. darbuotojas, turintis bent vieną sau pavaldų darbuotoją;
1.7. 1.6 punkte nurodyto LG / Veiklos vieneto struktūrinio padalinio pavaduotojas (taip pat pareigos,
kurias einantys darbuotojai laikinai pavaduoja LG / Veiklos vieneto struktūrinio padalinio vadovą jo nesant
darbe);
2. šias funkcijas atliekantys asmenys:
2.1. LG / Veiklos vieneto, esančio perkančiuoju subjektu, pirkimų komisijos nario funkcijas vykdantys
asmenys;
2.2. LG / Veiklos vieneto, esančio perkančiuoju subjektu, supaprastintų pirkimų vykdytojai;
2.3. LG / Veiklos vieneto, esančio perkančiuoju subjektu, pirkimų ekspertų funkcijas vykdantys
asmenys;
2.4. LG / Veiklos vieneto, esančio perkančiuoju subjektu, pirkimų iniciatorių funkcijas vykdantys
asmenys.

