PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AD1-63
ATMINTINĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJUI AR DARBUOTOJUI,
IŠEINANČIAM IŠ DARBO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTE PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS
Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 14 straipsniu, šio įstatymo
ketvirtojo skirsnio nuostatomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Nr. KS-291 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, iš darbo Aplinkos
apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) išeinančiam valstybės
tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau – Tarnautojas), primenama apie
šias pareigas:
1. Tarnautojas privalo nedelsdamas raštu informuoti Departamento direktorių arba savo
tiesioginį vadovą apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą. Departamento direktorius arba
Tarnautojo tiesioginis vadovas įvertina, ar tarnautojas nėra artimai tarnybos santykiais susijęs su
būsimuoju darbdaviu ir, esant pagrįstų abejonių dėl Tarnautojo veiksmų atitikties Viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją
prašydamas atlikti tyrimą. Gavus duomenų, kad darbą valstybinėje tarnyboje palikęs asmuo pažeidė
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus, Departamento direktorius ar jo
įgaliotas asmuo kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją su prašymu ištirti, ar nepažeisti
įstatymo reikalavimai.
2. Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali dirbti juridiniame
asmenyje, su kurio veiklos priežiūra ir kontrole per paskutinius vienus darbo metus buvo tiesiogiai
susijusios jo tarnybinės pareigos arba dėl kurio rengiant, svarstant ar priimant sprendimus jis
dalyvavo, įskaitant sprendimus konkurso ar kitu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę
paramą.
3. Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, ar juridinis asmuo, kuriame jis ar jam artimi
asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių
formų juridiniuose asmenyse, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar įstaiga,
kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, ir naudotis šios institucijos ar įstaigos teikiamomis
individualiomis lengvatomis. Šie apribojimai netaikomi dėl sandorių, sudarytų anksčiau, negu
asmuo pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami dėl sandorių, kurie sudaromi
viešojo konkurso būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų.
4. Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams
asmenims (išskyrus atvejus, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens
atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba
įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas); valstybinėje
tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas) ar
juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei
įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų
sistemos įstaigoje.
5. Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar
juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms
pareigoms.
Tarnautojai, nesilaikantys Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų, už šio
įstatymo pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Susipažinau ______________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)

