BENDRAVIMO SU LOBISTAIS
DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimai, pagal
kuriuos BŪTINA deklaruoti susitikimą su lobistu, jei jo metu jums buvo daryta
įtaka dėl konkretaus teisės akto.

Kas yra lobistinė veikla?
Lobistas – lobistinę veiklą vykdantis žmogus arba organizacija.

Lobistinė veikla – dėl interesų ar naudos daroma įtaka priimant teisės aktus.
Jeigu veikla nėra deklaruota arba lobistas nėra užsiregistravęs vykdyti tokią
veiklą – ji neteisėta.

Kaip atpažinti lobistą?
Lobistas privalo pateikti VTEK išduotą lobisto pažymėjimą, nurodyti užsakovą
(naudos gavėją) ir veikiamą teisės aktą.

Lobisto statusą galima patikrinti Lobistų skaidrumo registre
https://lobistai.lt/lobistai

Ką daryti pabendravus su lobistu?
Jei susitikimo / susirašinėjimo ar kito pobūdžio bendravimo metu jums buvo
daroma įtaka dėl konkretaus teisės akto (nurodant teisės akto pavadinimą),
tokiu atveju per 7 d. būtina deklaruoti jūsų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.
Deklaravimas vyksta Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
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Kaip deklaruoti jūsų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą?
Užpildyti Aplinkos ministro 2020-12-31 įsakyme Nr. D1-841 „Dėl aplinkos
ministro patarėjų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos karjeros valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių atžvilgiu vykdyta
lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų pateikimo ir lobistinės veiklos priežiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytą deklaracijos formą.

Užpildytą deklaraciją pateikti VDVIS Vidaus susirašinėjimo žurnale susipažinti
tiesioginiam vadovui.

Užpildytą deklaraciją pateikti VDVIS Vidaus susirašinėjimo žurnale susipažinti
aplinkos ministro įsakymu paskirtam ministerijos atitikties pareigūnui, šiuo atveju
Ritai Rusak.

Deklaracijos forma

Kokios lobistinės veiklos formos?
Rašytinė, žodinė, įskaitant bendravimą telefonu, programėlėmis, el. paštu.
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Kas nėra laikytina lobistine veikla?
Bendros diskusijos.
Viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų veikla.
Dalyvavimas susitikimuose institucijų ar įstaigų kvietimu.
Politikų, pareigūnų ar tarnautojų veiksmai pagal pareigines funkcijas.
Konsultacijos su visuomene metu gauti pasiūlymai ir vertinimai, vykdomos teisės
aktų nustatyta tvarka.
Peticijos, referendumai, pilietinės įstatymų iniciatyvos.
Nesisteminė ir nešališka nuomonė dėl teisėkūros.
Specialiuose įstatymuose tiesiogiai nurodytų viešųjų juridinių asmenų veikla.
Politinių partijų, NVO, religinių grupių veikla.
Asmenų veikla, kai jie dalyvauja viešuose susitikimuose, pasitarimuose, kurie viešai
transliuojami.

Kokios yra lobisto teisės?
Lobistas turi teisę gauti informaciją apie teisės aktus pagal jo anketoje
(https://lobistai.lt/lobistai) nurodytas sritis.

Dalyvauti, siūlyti, rengti teisės aktus.
Savo iniciatyva vertinti teisės aktus ir teikti išvadas užsakovams.
Aiškinti motyvus visuomenei ir įtikinėti asmenis.
Dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose.
Gauti leidimą (įskaitant nuolatinį) patekti į patalpas.
Rinkti informaciją apie teisėkūros procedūras ir teikti ją užsakovams.
Kviesti atsakingus asmenis į susitikimus (su visuomene, užsakovais ir (ar) naudos
gavėjais ir jų atstovais).
Organizuoti visuomenės apklausas.
Gauti projektų kopijas ir kitą informaciją iš institucijų ir įstaigų (per 3 d. d.; didelės
apimties – per 7 d. d.; jei atsisakoma suteikti informaciją, pranešama ne vėliau kaip
kitą d. d.).

Ką daryti, jei nesu tikras, ar reikia deklaruoti sutikimą su
lobistu?
Jei nesate tikri dėl deklaravimo ar turite kitų klausimų, susijusių su Lobizmo
veiklos įstatymo vykdymu, kreipkitės į Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriaus vyr. specialistus Ritą Rusak (8 695 50 265) arba Remigijų Alavočių
(8 665 28 765).
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