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DEL BENDRAVIMO SU LOBISTAIS REKOMENDACIJV

- (3.4)

Vyriausioji tarnybin0s etikos komisija (toliau - Komisija, VTEK), siekdama kuo didesnos
informacijos apie lobisting veikl4 sklaidos ir teikdama pagalbq atpalistant lobisting veikl4 (teis6t4
ir neteisdt4) bei sprendiiant kokiq veiksmq imtis ir kaip elgtis, jeigu.Iums siekiama darytiitukq;
pareng6 ir siundia etiSko elgesio rekomendacijas bendraujant su Iobistais ir rekomenUuoja jq
laikytis atliekant tarnybines pareigas.

Lobisting veiklq reglamentuoja Lietuvos Respublikos lobistines veiklos lstatymas (toliau - LVD.
Lobistines veiklos reglatnentavimu siekiama iteisinti kuo didesni lobistines veikloi vie5um4 

"ir

skaidrumE, kartu padeti sprendimus priimantiems asmenims, kad jie novengtq dometis suinteresuotqiq
Saliq nuomonemis Zinodami, kad lobisting veikl4 vykdantys asmenys veikia ieisetai ir uZ savo veik"l4
atsiskaito visuomenei.

LVI nuostatos neriboja asmenq teises daryti itakq valstybes politikams, valstybes pareigtinams,
valstybes tarnautojams, kurie pagal tcises aktq nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas
dal.vvauja rengiant, svarstant ir priimant teises aktus, tadiau to[i4 veiklq vykclantis 

-*.ro 
privato

registruotis lobistu ir uZ toki4 veiklq privalo LVf nustafyta tvarka atsiskairyii visuomcnei. paZymetin4
kad atskaitinga lobistine veikla gali blti pozityvia iega, prisidedandia prie interesq grupiq atstovavimo
demokratijoje stiprinimo. teisekiiros kokybes gerinimo ir net sprenclimq pri€mimo'aiskaitingumo.

Komisija pra5o 5i ra5t4 persiqsti J0sq institucijai pavaldZioms istaigoms (ei tokiq yra), taip pat
su Siuo ra5tu supaZindintiJlsq institucijos darbuotojus, esant galimybei, pitatpirtl institucijosinterneto
tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie lobisting veiklq vykdandius asmcnis, jq lobistines veiklos
sustabd.vmil, nutraukim4, atnaujinimQ ar pasibaigirn4 bci lobistines veiklos cleklaracijas galite rasti
V'ftlK Lobistq skaidrumo registre internete adresu httm:i/lobistai.lV. Kilus papildomiems klausimams
praSome kreiptis i Komisijq Siais tclefunais bei el. pa5to aclresais: 8 684 69658. 8 646 93149. el.p.
inga6)vtek. It. cdi ta {,,vtek. lt.
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