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INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO POLITIKA 

Identifikacinis žymuo: A.3.14 Versija: v1 Galioja nuo 2022-06-01 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) Interesų 

konfliktų valdymo politika (toliau – Politika) siekiama sukurti VIPA vieningą ir gerąja 

praktika grindžiamą interesų valdymo ir interesų konfliktų prevencijos sistemą, formuoti 

korupcijai nepalankią aplinką  bei puoselėti pasitikėjimą jos veikla.  

2. Politikos nuostatos taikomos: 

1.1. visiems VIPA darbuotojams; 

1.2. VIPA generaliniam direktoriui, valdybos nariams, stebėtojų tarybos nariams; 

1.3. VIPA Paskolų ir garantijų komiteto nariams bei kitiems kolegialiems organams 

įsteigtiems stebėtojų tarybos, valdybos ar generalinio direktoriaus sprendimu, 

jeigu VIPA tokie  būtų sudaryti.  

2. Politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: 

2.1. Interesų konfliktas – situacija, kai asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos, 

atlikdamas pareigas turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti 

pavedimą, kuris susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su jo privačiais interesais.  

2.2.  Artimi asmenys – asmens, kuriam taikomos Politikos nuostatos, sutuoktinis, 

sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, 

taip pat asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys 

(įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 

2.3. Privatūs interesai – asmens, kuriam taikomos Politikos nuostatos, ar jam Artimų 

asmenų suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, moralinė skola, 

moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas asmeniui atliekant 

pareigas. 

2.4. Susiję juridiniai asmenys – tai juridinis asmuo, kuriame asmuo, kuriam taikomos 

Politikos nuostatos, arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo 

narys, arba kurį asmuo arba jam Artimi asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai 

kontroliuoja.  

2.5. Pareiškėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris rengia paraišką ir teikia dokumentus 

Paskolai, VIPA paskolai gauti ar garantijos suteikimui ir (arba) yra tarpininkas tarp 

VIPA ir projekto finansavimo gavėjų. 

2.6. Klientas - fizinis arba juridinis asmuo su VIPA užmezgęs Dalykinius santykius ir 

(arba) sudarantis sandorius. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kuri užsienio 

valstybės organizacija, pagal LR ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama 

teisės subjektu.  

2.7. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir (ar) jį 

detalizuojančiuose teisės aktuose, VIPA pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos politikoje bei kituose vidaus veiklos procesus reglamentuojančiuose 

vidaus dokumentuose. 
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II. INTERESŲ VALDYMO PRINCIPAI 
 

3. Siekiant užkirsti kelią Interesų konfliktui vykdant darbines funkcijas vadovaujamasi šiais 

principais: 

3.1. Nešališkumo principu – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti Interesų 

konfliktą, asmenys, kuriems taikoma Politika, praneša apie nusišalinimą nuo 

dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ir (ar) įgyvendinant 

pavedimus. 

3.2. VIPA interesų prioriteto principu – interesų konflikto vengiama visuomet, tačiau 

tais atvejais, kai interesų konflikto situacijos išvengti nepavyksta, prioritetas 

visuomet teikiamas VIPA interesams. 

3.3. Pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo principu – įgyvendinant bet kurią 

šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek nustatytų pareigų, tiek ir gerosios 

praktikos suformuotų elgesio taisyklių. 

3.4. Skaidrumo ir atskaitomybės principu – Interesų konfliktų valdymo procesai 

privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti Interesų konflikto 

situaciją, privalo būti žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia 

taikytini teisės aktai ir VIPA vidaus procedūrų reikalavimai. 

3.5. Integravimo į kasdienę veiklą principu – Interesų konfliktų prevencija yra 

kasdienė kiekvieno asmens, kuriam taikoma Politika, pareigų vykdymo dalis ir 

kiekvienas asmuo turi imtis aktyvių veiksmų, siekiant neleisti realizuotis interesų 

konfliktams. 

 

III. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS  

 

4. Asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos, patenka į Interesų konflikto situaciją, jeigu 

atlikdamas savo pareigas ir (ar) vykdydamas pavedimą dalyvauja rengiant, svarstant ar turi spręsti 

klausimą, kuris yra: 

4.1. susijęs su asmens, Artimų asmenų, Susijusių juridinių asmenų finansine nauda ir 

(ar) neturtine nauda, moraline skola, moraliniu įsipareigojimu arba finansinių 

nuostolių išvengimu; 

4.2. susijęs su asmens ar jam Artimų asmenų finansiniu ar kitokio pobūdžio 

suinteresuotumu teikti pirmenybę ir (ar) išskirtines sąlygas savo, Artimo asmens, 

Susijusio juridinio asmens interesams; 

4.3. susijęs su asmens nuosavu verslu, Artimo asmens verslu ar Susijusio juridinio 

asmens verslu; 

4.4. susijęs su asmens, Artimo asmens naryste ar profesine veikla t. y. asmuo dirba 

Pareiškėjo ir (ar) Kliento įmonėje, įstaigoje ir organizacijose, ar teikia paslaugas 

ir kt. 

4.5. susiję su asmens finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) Pareiškėjui ar 

Klientui; 
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4.6. susijęs  kitomis aplinkybėmis/ryšiais su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenų, dėl kurių 

gali kilti Interesų konfliktas. 

 

 

5. Politikos 5 punkte pateiktas pavyzdinis, nėra baigtinis, privačių interesų, kurie asmenims, 

kuriems taikomos Politikos nuostatos, gali sukelti interesų konfliktus, sąrašas. Kiekvienas atvejis 

yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias faktines 

aplinkybes. 

6. Kai prieš pradedant eiti pareigas/vykdyti funkcijas VIPA, asmens, kuriam, taikomos 

Politikos nuostatos, vykdytos funkcijos ir (ar) įmonė, kurioje jis dirbo, veikė toje pačioje srityje 

ar teikė panašias paslaugas, kaip VIPA, teikė paslaugas VIPA ar buvo ar kitaip susijusi su VIPA 

vykdoma veikla, siekiant išvengti interesų konflikto, 12 mėnesių nuo darbo sutarties nutraukimo 

su buvusia darboviete dienos, asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos, privalo nusišalinti nuo 

svarstymų ir sprendimų priėmimų (visose stadijose), susijusių su buvusia darboviete. 

 

IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRIEMONES 

 

7. VIPA taiko šias interesų konfliktų valdymo priemones: 

7.1. Informacijos apie galimą interesų konfliktą atskleidimas. Įgyvendindamas 

Politikos 7 punkto nuostatą, asmuo, numatytas Politikos 2.2 ir 2.3 punktuose, prieš 

pradėdamas eiti pareigas VIPA, privalo užpildyti Interesų konfliktų atskleidimo 

anketą (Politikos 1 priedas) ir joje nurodyti savo buvusios darbovietės, kurioje jis 

dirbo paskutinius 12 mėn. prieš pradėdamas eiti pareigas VIPA, pavadinimą, joje 

eitų pareigų pobūdį, taip pat – ryšio pabaigos datą. Pasirašyta anketa 

elektroninėmis priemonėmis pateikiama VIPA darbuotojui, atsakingam už 

korupcijos prevenciją.  Anketoje pateikti duomenys bus naudojami interesų 

konfliktų valdymo tikslais. 

7.2. Privačių interesų deklaravimas. VIPA generalinio direktoriaus įsakymu nustatytas 

sąrašas pareigybių bei tam tikras funkcijas atliekančių asmenų, kurie deklaruoja 

privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nustatyta tvarka. VIPA paskirti atsakingi darbuotojai vykdo reguliarią 

privačių interesų deklaravimo stebėseną. 

7.3. Pareigos nusišalinti įgyvendinimas. Asmenys, kuriems taikoma ši Politika, privalo  

Politikos nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie nusišalinimą nuo dalyvavimo 

rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią Interesų konflikto 

situaciją arba tikėtiną Interesų konflikto situaciją. Pavyzdinė nusišalinimo forma 

pateikiama kolegialių valdymo ir priežiūros organų veiklą reglamentuojančiuose 

taip pat atitinkamus vidaus veiklos procesus nustatančiose (kaip pavyzdžiui, 

viešųjų pirkimų vykdymas, paraiškų vertinimas) vidaus procedūrose.  

7.4. Antikorupcinis švietimas. Darbuotojų sąmoningumui didinti ir korupcijai 

nepalankios aplinkos kūrimui stiprinti kiekvienais metais organizuojami VIPA 

darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais. Naujai priimami 

darbuotojai supažindinami su VIPA taikoma korupcijos prevencijos priemonių 
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visuma. Teikiama nuolatinė metodinė/konsultacinė pagalba pildant ir (ar) 

atnaujinant viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.  

7.5. Kitos interesų konfliktų valdymo priemonės, kurias rekomenduoja taikyti VIPA 

Korupcijos prevencijos kontrolės ir priežiūros darbo grupė.  

 

V. NUSIŠALINIMO (NUŠALINIMO) ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Asmuo, kuriam taikoma Politika, privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikti pranešimą 

apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią 

Interesų konflikto situaciją arba tikėtiną Interesų konflikto situaciją. 

9. Pranešime apie nusišalinimą turi būti aiškiai atskleistos aplinkybės, dėl kurių asmuo, kuriam 

taikomos Politikos nuostatos, nusišalina. 

10. Asmens pranešimas apie nusišalinimą paviešinamas asmenims, kurie dalyvauja rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimą, dėl kurio asmuo nusišalino. Asmens nusišalinimas raštu 

užfiksuojamas atitinkamame dokumente (pvz., protokole ir (ar) užpildant pavyzdinę vidaus 

procedūrose patvirtintą pavyzdinę formą). 

11. Pranešimą apie nusišalinimą asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos,  pateikia 

asmeniui, kuris priima sprendimą dėl nusišalinimo (nušalinimo): 

 

Asmuo Asmuo, kuris informuojamas ir 

priima sprendimą dėl nusišalinimo 

(nušalinimo) 

Stebėtojų tarybos pirmininkas Akcininko atstovas 

Stebėtojų tarybos narys Stebėtojų tarybos pirmininkas 

Valdybos pirmininkas 

Valdybos narys  Valdybos pirmininkas 

generalinis direktorius 

darbuotojas VIPA generalinis direktorius 

Paskolų ir garantijų komiteto pirmininkas/ kito 

kolegialaus organo pirmininkas 

Paskolų ir garantijų komiteto narys/ kito 

kolegialaus organo narys 

Paskolų ir garantijų komiteto 

pirmininkas/ VIPA generalinis 

direktorius ir kito įsteigto kolegialaus 

organo pirmininkas 

 

12. Politikos 12 punkte nurodyti asmenys priima sprendimą, ar priimti (nepriimti) asmens 

nusišalinimą. 

13. Asmens nusišalinimas priimamas, jei nustatoma, kad pranešime apie nusišalinimą asmens, 

kuriam taikomos šios Politikos nuostatos, nurodyta informacija sudaro realią Interesų konflikto 

situaciją ar kelia tikėtiną Interesų konflikto situacijos grėsmę. 

14. Jei sprendimą priimančio asmens manymu asmens pranešime apie nusišalinimą nurodytos 

aplinkybės nėra pakankamas pagrindas Interesų konfliktui kilti arba priėmus asmens pareikštą 

nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, asmens nusišalinimas gali būti nepriimamas. 



6 
 

15. Kol nėra priimtas sprendimas, ar priimti asmens nusišalinimą, nusišalinimą pareiškęs asmuo 

nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su pranešime apie nusišalinimą 

nurodyta informacija. 

16. Jei priimamas sprendimas priimti asmens nusišalinimą, toks asmuo nedalyvauja rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.  

17. Jei priimamas sprendimas nepriimti asmens nusišalinimo, toks asmuo savo nuožiūra 

dalyvauja arba nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Duomenys apie VIPA atsakingų asmenų analizuotus galimas interesų konfliktų atvejus, 

pateiktos interesų konfliktų atskleidimo anketos ir kiti su Politikos nuostatų įgyvendinimu susiję 

duomenys tvarkomi laikantis VIPA Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo politikos nuostatų, kitų 

teisės aktų ir vidaus procedūrų reikalavimų.  

19. Politika ir jos pakeitimai tvirtinami VIPA valdybos sprendimu, pritarus VIPA stebėtojų 

tarybai. Politikos nuostatų įgyvendinimą detalizuojantys vidaus dokumentai tvirtinami VIPA 

generalinio direktoriaus įsakymu. 

20. VIPA reguliariai peržiūri Politiką ir inicijuoja jos atnaujinimą pagal poreikį, tačiau ne 

rečiau nei kas 3 (tris) metus.   

21. Su Politika ir jos įgyvendinimą detalizuojančiais VIPA vidaus dokumentais, VIPA 

darbuotojais supažindinami pasirašytinai. 
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Interesų konfliktų valdymo  

politikos 1 priedas  

 

INTERESŲ KONFLIKTŲ ATSKLEIDIMO ANKETA 

 

Aš, [vardas, pavardė,], nuo [____] einantis [____] pareigas VIPA, vadovaujantis VIPA Interesų 

konfliktų valdymo politikos 7 punktu, teikiu informaciją apie ankstesnę darbovietę, kurioje dirbau 

paskutinius 12 mėnesių prieš pradėdamas eiti pareigas VIPA, taip pat joje eitų pareigų pobūdį ir ryšio 

pabaigos datą: 

 

Juridinio asmens, kuriame asmuo dirbo 

paskutinius 12 mėn. prieš pradėdamas eiti 

pareigas VIPA, pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas 

Juridinio asmens, kuriame asmuo dirbo, 

vykdomos veiklos sritis, eitų pareigų 

pobūdis, darbo funkcijos 

Ryšio pabaigos 

data 

   

 

Man yra žinoma, kad: 

- Interesų konfliktų atskleidimo anketoje nurodyti mano asmens duomenys vardas, pavardė, 

darbovietė, kurioje dirbau paskutinius 12 mėn. prieš pradėdamas eiti pareigas VIPA, eitų pareigų 

juridiniame asmenyje pobūdis (pareigos) bus naudojami interesų konfliktų valdymo tikslais, vadovaujantis 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) 6 str. 1 d. c punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 22 str. 1 d. 2 p. nuostatomis. 

- anketoje nurodyti mano asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių nuo mano priėmimo į VIPA 

dienos. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, duomenys bus sunaikinami. Anketoje nurodyti 

mano asmens duomenys trečiosioms valstybėms nebus perduodami. 

- esu supažindintas su savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis:  a) teise žinoti (būti informuotam) 

apie savo asmens duomenų tvarkymą, b) teise susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis, c)  teise 

reikalauti ištaisyti mano asmens duomenis, d) teise reikalauti ištrinti mano asmens duomenis, e) teise 

apriboti asmens duomenų tvarkymą, f) teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, g) teise į asmens 

duomenų perkeliamumą, kurios detaliai aptartos VIPA Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje 

(A.9.1.4), skelbiamoje ir VIPA interneto svetainėje adresu https://www.vipa.lt/apie-

vipa/duomenu_sauga/ .  

- esu informuotas, kad dėl VIPA veiksmų ar neveikimo, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turiu 

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

 

_____________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

__________________________________________________ 

https://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/
https://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/

