
                                                            PATVIRTINTA
                                                                                                 UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“

                                                                                          Direktoriaus 2022 m. sausio      d.
                                                        Įsakymu Nr. 

PAREIGŲ, KURIAS UAB ,,VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ (TOLIAU – VVK) IR JOS 
PATRONUOJAMOJE (DUKTERINĖJE) UAB ,,VILNIAUS SPORTO PROJEKTAI“ (TOLIAU – 
VSP)  EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

Eil. 
Nr.

Pareigos Privačių interesų deklaracijoje nurodomas pareigų 
pavadinimas

I. Pareigos nurodytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 10 punktą

1. VVK direktorius Pareigos AB ir UAB, kurių >1/2 priklauso valstybei ar 
savivaldybei – vadovas ar jo pavaduotojas*

2. VSP direktorius Pareigos dukterinėse bendrovėse tų AB ir UAB, kurių >1/2 
priklauso valstybei ar savivaldybei – vadovas ar jo 
pavaduotojas*

II. Pareigos nurodytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktą

3. VVK departamento 
direktorius

Pareigos AB ir UAB, kurių >1/2 priklauso valstybei ar 
savivaldybei – struktūrinio padalinio vadovas ar jo 
pavaduotojas

4. VVK skyriaus vadovas Pareigos AB ir UAB, kurių >1/2 priklauso valstybei ar 
savivaldybei – struktūrinio padalinio vadovas ar jo 
pavaduotojas

5. VVK grupės vadovas Pareigos AB ir UAB, kurių >1/2 priklauso valstybei ar 
savivaldybei – struktūrinio padalinio vadovas ar jo 
pavaduotojas

III. Pareigos nurodytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punktą**

6. Asmuo, perkančios 
organizacijos ar perkančiojo 
subjekto vadovo paskirtas 
atlikti supaprastintus pirkimus

Pareigos pirkimų procedūrose – asmenys, perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirti 
atlikti supaprastintus pirkimus

7. Pirkimo iniciatorius Pareigos pirkimų procedūrose – pirkimo iniciatorius
8. Komisijos narys Pareigos pirkimų procedūrose – pirkimo komisijos nariai
9. Pirkimų procedūrose 

dalyvaujantis ekspertas
Pareigos pirkimų procedūrose – pirkimų procedūrose 
dalyvaujantys ekspertai

                                                                                                                                                                            
Pastabos.
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, 
reikalaujama pateikti privačių interesų deklaraciją ir asmenims, pretenduojantiems į šias pareigas.
** Pirkimus vykdantys asmenys privačių interesų deklaracijas turi pateikti ne vėliau nei iki dalyvavimo pirkimų 
procedūrose pradžios. Nepateikę privačių interesų deklaracijos minėtieji asmenys neturi  teisės dalyvauti 
pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.


