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DĖL INFORMACIJOS APIE GAUTO PRANEŠIMO NAGRINĖJIMĄ PATEIKIMO 

 

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija, VTEK): Komisijos pirmininko 

pareigas einanti Komisijos pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė, nariai: Virginija 

Aleksejūnė, Tomas Blinstrubis, Gediminas Sakalauskas ir Martinas Žaltauskas, 2022 m. lapkričio 30 

d. posėdyje susipažinusi su Jūsų pranešimu ir su juo susijusia medžiaga, nusprendė surinkti 

papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą pranešime aprašytai situacijai dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro Dainiaus Kreivio ir Lietuvos Respublikos finansų viceministro 

Gedimino Norkūno elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) nuostatoms įvertinti. 

 Pranešime nurodote, kad, remiantis viešai pateikiama informacija, ministras Dainius Kreivys 

turi 40 proc. bendrovės „Catus“, kuri valdo daugiau negu 90 proc. bendrovės „Norteo“ akcijų. 

Pastaroji yra įsigijusi AB „Ignitis grupė“ akcijų. Teigiate, kad ministro privačių interesų deklaracijoje 

yra nurodytas ryšys su bendrove „Catus“, bet nesama duomenų apie jos dukterines bendroves ir jų 

įgytas akcijas, kurios gali būti susijusios su Dainiaus Kreivio einamomis energetikos ministro 

pareigomis. VTEK pateiktame pranešime taip pat keliate klausimą dėl Finansų viceministro 

Gedimino Norkūno privačių interesų deklaracijoje nurodytų duomenų, susijusių su AB „Ignitis 

grupė“ įgytomis akcijomis, ir jų pagrindu galbūt susiklosčiusios interesų konflikto situacijos, nes AB 

„Ignitis grupė“ yra priskirta viceministro kuravimo sričiai. Abu atvejus prašote įvertinti privačių 

interesų deklaravimą reglamentuojančių ir galbūt kitų Interesų derinimo įstatymo nuostatų požiūriu.    

 Susipažinusi su Jūsų pranešime pateikta ir su ja susijusia informacija, VTEK, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 1 

punktu, nusprendė atlikti aprašytų aplinkybių vertinimą. Komisija kreipėsi dėl papildomų šiai 

situacijai įvertinti reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo.  

Gavusi prašomus dokumentus, Komisija spręs klausimą dėl galbūt Įstatymo nuostatas 

pažeidžiančių Lietuvos Respublikos energetikos ministro Dainiaus Kreivio ir Finansų viceministro 

Gedimino Norkūno veikų tyrimo pradėjimo/nepradėjimo ir apie priimtus sprendimus informuos Jus 

papildomai. 

 Šis Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 

Komisijos pirmininko pareigas einanti 

Komisijos pirmininko pavaduotoja            Evelina Matulaitienė
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