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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ 

PAGAL DARBO SUTARTIS, KURIŲ ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, 

DEKLARACIJŲ PILDYMO, JŲ PATEIKIMO IR LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų pateikimo 

ir lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta 

lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų pateikimo ir lobistinės veiklos priežiūros Agentūroje tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatyme (toliau – 

Įstatymas) įtvirtintas sąvokas. 

3. Aprašo nuostatos privalomos darbuotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal jiems 

nustatytas funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir (ar) juos priimant bei kurių atžvilgiu 

vykdyta lobistinė veikla. Šie darbuotojai privalo deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą dėl kiekvieno 

teisės akto projekto Apraše nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJO, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS 

PILDYMAS IR PATEIKIMAS 

 

4. Darbuotojas, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, užpildo deklaraciją pagal Aprašo 

priede pateiktą deklaracijos formą ir įkelia ją į Agentūros dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau – 

DBSIS) į darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų ir jų registrą (LVR) ir pasirašo 

paprastu patvirtinimu (mygtuku). Deklaracijas DBSIS užregistruoja darbuotojas, atsakingas už korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimą (toliau – korupcijos prevencijos pareigūnas).  

5. Darbuotojai Apraše nustatyta tvarka deklaraciją privalo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip per 

septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (ir 

elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto aptarimo su lobistu), kai asmuo prisistatė darbuotojui lobistu 

ir informavo jį apie vykdomą lobistinę veiklą, kaip yra numatyta Įstatyme. 

6. Korupcijos prevencijos pareigūnas darbuotojo DBSIS užpildytą deklaraciją pateikia susipažinti jo 

tiesioginiam vadovui, Agentūros direktoriui, direktoriaus pavaduotojui (-ams) pagal kuruojamą sritį ir (ar) 

kitiems direktoriaus įgaliotiems darbuotojams. 

7. Jei deklaruojančiam darbuotojui nėra žinoma visa informacija, kuri turi būti nurodoma deklaracijoje, 

deklaruojantis darbuotojas turi nurodyti tik tą informaciją, kuri jam yra žinoma ir (arba) viešai skelbiama 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto svetainėje nurodytame lobistų sąraše. 



8. Deklaracijos registruojamos, tvarkomos ir saugomos DBSIS teisės aktų, reglamentuojančių 

dokumentų valdymą, tvarkymą nustatyta tvarka.  

9. Deklaracijos duomenys nėra viešai skelbiami. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

10. Korupcijos prevencijos pareigūnas vykdydamas darbuotojų atžvilgiu vykdomą lobistinės veiklos 

priežiūrą: 

10.1. prižiūri, ar darbuotojai laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas; 

10.2. konsultuoja darbuotojus apie deklaracijų pildymą ir pateikimą;  

10.3. tikrina pateiktas deklaracijas ir nustatęs trūkumų – netikslumų, kilus abejonių dėl nurodytos 

informacijos tikrumo – ne vėliau nei kitą darbo dieną po deklaracijos gavimo dienos tarnybiniu elektroniniu 

paštu nurodo darbuotojui terminą trūkumams pašalinti ir patikslintai deklaracijai pateikti; 

10.4. jeigu gauta pagrįsta informacija, kad darbuotojas nesilaiko Aprašo nuostatų ar nevykdo kitų 

Įstatymo reikalavimų, informuoja darbuotoją apie Įstatyme ir Apraše jam nustatytas teises ir pareigas; 

10.5. jeigu gauta pagrįsta informacija dėl asmens, neįrašyto į lobistų sąrašą, ar lobisto neteisėtai 

vykdomos veiklos, apie tai informuoja VTEK; 

10.6. VTEK prašymu teikia jai informaciją apie darbuotojų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę 

veiklą; 

10.7 jeigu yra gauta pagrįstos informacijos, kad galimai buvo pažeistas Įstatymas, kreipiasi į VTEK; 

10.8. konsultuojasi su VTEK dėl tinkamo, laiku atliekamo ir proporcingo Įstatymo įgyvendinimo 

Agentūroje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Su pateikta deklaracija turi teisę susipažinti Agentūros direktorius, Agentūros direktoriaus 

pavaduotojas (-ai) ir (ar) kiti direktoriaus įgalioti darbuotojai.  

12. Darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, traukiami atsakomybėn Įstatyme ir kituose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

            

  



Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos 

agentūros darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, kurių atžvilgiu vykdyta 

lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų 

pateikimo ir lobistinės veiklos priežiūros 

tvarkos aprašo priedas 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS DARBUOTOJO, KURIO 

ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA,  

DEKLARACIJA  

 

____________________________________________________________________ 

(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

_____________ Nr. _________________ 

(registracijos data)      (registracijos numeris) 

_______________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Lobistinės veiklos pradžios data  

2. Darbuotojas, kurio atžvilgiu 

vykdyta lobistinė veikla: 

 

2.1. Vardas ir pavardė  

2.2. Elektroninio pašto adresas  

3. Teisės akto, teisės akto 

projekto, dėl kurio vykdyta 

lobistinė veikla, pavadinimas: 

 

3.1. Teisės aktu, teisės akto projektu, 

dėl kurio vykdyta lobistinė 

veikla, lobisto norimo pakeisti 

dalyko trumpas apibūdinimas 

 

3.2. Ar  darbuotojui, kuriam lobistine 

veikla buvo siekiama daryti 

įtaką, buvo pateiktas konkretus 

teisės akto projektas ir (arba) 

siūloma inicijuoti šio teisės akto 

projekto svarstymą? 

Taip / Ne 

4. Lobistas, lobistinės veiklos 

užsakovas ir naudos gavėjas: 

 

4.1. Lobisto vardas, pavardė (kai 

lobistas fizinis asmuo) arba 

pavadinimas (kai lobistas 

 

                                             



juridinis asmuo) ir juridinio 

asmens vardu lobistinę veiklą 

vykdančio juridinio asmens 

dalyvio, valdymo organo nario ar 

darbuotojo vardas, pavardė 

4.2. Lobisto elektroninio pašto 

adresas 

 

4.3. Lobistinės veiklos užsakovo 

vardas, pavardė (kai užsakovas 

fizinis asmuo) ar pavadinimas 

(kai užsakovas juridinis asmuo) 

 

4.4. Lobistinės veiklos naudos gavėjo 

vardas, pavardė (kai naudos 

gavėjas fizinis asmuo) ar 

pavadinimas (kai naudos gavėjas 

juridinis asmuo) 

 

 

________________________  _________________        _____________________ 

(pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 


