
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ, KURIAS UAB ,,VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJOJE“ IR JOS 

PATRONUOJAMOJE (DUKTERINĖJE) UAB ,,VILNIAUS SPORTO PROJEKTAI“ 
EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO 
PATVIRTINIMO IR DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, PATIKSLINIMO ARBA PAPILDYMO

2022-01-19 Nr. 2022-SP-010
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau 
– Įstatymo) 22 straipsnio 2 dalimi, UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija (toliau – Įmonė) įstatų 77.4 
punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020-02-05 įsakymo Nr. 40-47/20 
,,Dėl pareigų, kurias Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje einantys asmenys privalo 
deklaruoti privačiu interesus, sąrašo patvirtinimo“ 3 p.:

1. T v i r t i n u pareigų, kurias Įmonėje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus 
sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Įgaliotus darbuotojus  užtikrinti, kad deklaruojantis asmuo apie pareigą deklaruoti 

privačius interesus būtų informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens 
statuso įgijimo metu;

2.2. deklaracijas pateikti nedelsiant tik elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų 
registrą (toliau – PINREG), prisijungiant iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto 
svetainės www.vtek.lt, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens 
priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;

2.3. deklaruojančius asmenis, pasikeitus deklaracijoje privalomiems nurodyti duomenims ar 
privatiems interesams, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba 
papildyti deklaraciją;

2.4. deklaruojančius asmenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo deklaracijos per PINREG 
pateikimo dienos apie deklaravimo, deklaracijos patikslinimo ar papildymo faktą elektroniniu paštu 
informuoti savo tiesioginį vadovą, laiško kopiją išsiunčiant Verslo atsparumo vadovui.

3. P a v e d u:
3.1. Personalo ir biuro administratorę supažindinti su šiuo įsakymu visus Įmonės darbuotojus;
3.2. Komunikacijos vadovę skelbti šiuo įsakymu patvirtintą sąrašą Įmonės interneto svetainės 

skiltyje „Korupcijos prevencija“.
4. Į g a l i o j u Verslo atsparumo vadovą pagal kompetenciją kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip 

Įstatymo nuostatos įgyvendinamos Įmonėje.

http://www.vtek.lt/


5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Įmonės direktoriaus 2018-01-10 įsakymą Nr. 7 ,,Dėl 
privačių interesų deklaravimo asmenims, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose“ nuo šio 
įsakymo įsigaliojimo dienos.

6. N u s t a t a u, kad šis Įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Direktorius Saulius Barauskas



                                                            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.
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