Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymas (LVĮ), kuriuo siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą,
užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.
PAGRINDINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS ĮTAKOS IR JOS DEKLARAVIMO
(vidaus reikalų ministrui, viceministrams, kancleriui)
PRIVALOTE:
VENGTI:

IMTIS VEIKSMŲ:

Susitikti su asmeniu, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba
nepriėmimo, kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai,
jeigu jis neįrašytas į lobistų sąrašą.
Dalyvauti susitikimuose su lobistais ir jų organizuojamuose renginiuose, jeigu dėl to
galėtų kilti abejonių dėl Jūsų pačių ar Jūsų įstaigos veiklos skaidrumo.

Įsitikinti, kad asmuo, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba nepriėmimo,
kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai ir su kuriuo ketinate
susitikti ar priimti jo kvietimą dalyvauti renginyje, yra įrašytas į lobistų sąrašą.
Išsiaiškinti su lobistu planuojamo susitikimo tikslą, susitikime dalyvausiančius asmenis,
planuojamus aptarti klausimus bei kitą susijusią informaciją dar iki susitinkant.

Bendrauti su lobistu neįvertinus galimybės į šį bendravimą įtraukti ir kitas suinteresuotas
šalis.

Įvertinti, ar susitikimas su lobistu nesukels Jums interesų konflikto rizikos. Įvertinti, kaip
tokioje situacijoje galėtų būti vertinami Jūsų, kaip valstybės politiko, politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo veiksmai.

Priimti iš lobisto dovanas ar kitokį atlygį.

Ne vėliau kaip per septynias dienas deklaruoti Jūsų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą,
jeigu susipažinus su lobisto žodžiu, raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikta
informacija dėl siekio keisti teisinį reguliavimą, atlikote šiuos veiksmus:
 užregistravote pateiktą projektą dokumentų valdymo sistemoje;
 parengėte arba pavedėte įstaigos atstovui parengti atsakymą lobistui ir
(ar) teisės akto projektą pagal lobisto pateiktus pasiūlymus;
 atsakėte lobistui elektroniniu paštu;
 kalbėjote su lobistu telefonu ir aptarėte siūlomus teisinio reguliavimo
pakeitimus;
 susitikote su lobistu ir aptarėte siūlomo teisinio reguliavimo pakeitimai.

Slėpti, kad lobistas bandė teikti Jums dovanas ar žadėjo atsilyginti už priimtą arba
nepriimtą teisės aktą.

Apie neteisėtą lobistinę veiklą (t. y. kai siūlymus keisti teisės aktus teikia į lobistų sąrašą
neįrašytas asmuo) nedelsiant pranešti VTEK (el. paštu vtek@vtek.lt), o apie lobisto pažadus
atsilyginti ar bandymą teikti dovanas už priimtą arba nepriimtą teisės aktą informuoti STT
(el. paštu pranesk@stt.lt)

* Vidaus reikalų ministras, viceministrai, ministerijos kancleris Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai deklaruoja jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą
elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS užpildydami VTEK
patvirtintą Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos formą (1 forma). Formos pildymo tvarką žiūrėkite čia.
Prie SKAIDRIS prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus.

