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FIZINIO ASMENS ANKETA / NATURAL PERSON‘S FORM 
 

Spustelėkite čia, jei norite įvesti datą. 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir 
mokesčių administravimą, Bankas privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradedant dalykinius santykius ir reguliariai ją 
atnaujinti dalykinių santykių metu. / Pursuant to the legal acts of the Republic of Lithuania regulating the anti- money laundering 
and counter terrorist financing,  and tax administration, the Bank must collect information about the customer before starting the 
business relationship and regularly update it during the business relationship. 
 

I. PAGRINDINĖ INFORMACIJA / MAIN INFORMATION 
 

   
Vardas ir pavardė / Name and Surname    Asmens kodas / Personal ID number 
 

     
Gimimo data / Date of birth  Pilietybė (jei yra kelios, surašyti visas) / Nationality 

(list all if more than one) 
 Gimimo valstybė / State of birth 

II. ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS / PERSONAL IDENTITY DOCUMENT 
  

   

Dokumento tipas / Document type  Dokumentą išdavusi valstybė / Document issuing country 

 

     
Dokumento numeris / Document  number  Išdavimo data / Date of issue  Dok. pabaigos data / Doc. expiration 

date 
 

III. KONTAKTINĖ INFORMACIJA / CONTACT INFORMATION 
   

   
Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris) / Address of the place of residence (street, 
house, flat number) 

 Pašto kodas / Postal code 

 

   
Miestas / City  Valstybė / Country 
   

   
Adresas korespondencijai (gatvė, namo, buto numeris) / Address for correspondence (street, house, 
flat number) 

 Pašto kodas / Postal code 

 

   
Miestas / City  Valstybė / Country 
 

     
Mobilusis telefonas / Mobile phone  Telefonas / Phone     El. paštas / E-mail 
 

IV. REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TIKSLAIS1 / COUNTRY OF RESIDENCE FOR TAX PAYMENT 
PURPOSES1 
 

☐   Lietuvos Respublika / The Republic of Lithuania  

 Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN) / Tax identification number (TIN) 
 

☐   Jeigu Jūsų rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais yra ne Lietuvos Respublika, prašome nurodyti valstybę, kurioje mokate 

mokesčius, ir mokesčių mokėtojo numerį (MMIN), jeigu toks buvo suteiktas / If your country of residence for tax payment purposes 
is not the Republic of Lithuania, please indicate the country where you pay taxes and your tax identification number (TIN), if 
any 

 

Rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais / Country of 
residence for tax payment purposes  

Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN) / Tax identification number 
(TIN) 

1.   1.  

2.   2.  
 

4.1. Jeigu Jūsų rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais nesutampa su nurodyta gyvenamosios vietos adreso valstybe, 
prašome paaiškinti neatitikimų priežastis (klausimas netaikomas, jeigu valstybės sutampa). / If your country of residence for 
tax payment purposes is not the same as the country of residence, please explain the reasons for the discrepancies (question 
does not apply if the countries are the same). 

 
 

V. PAGRINDINIAI LĖŠŲ ŠALTINIAI / MAIN SOURCES OF FUNDS 

☐  Darbo užmokestis / Salary  ☐  Santaupos / Savings  ☐  Pensija arba socialinės išmokos / Pension or social benefits  ☐  Palikimas 

/ Legacy  ☐  Parduotas nekilnojamasis turtas / Real estate sold  ☐  Stipendija / Scholarship  ☐  Individuali veikla / Individual 

activities  ☐   Vertybiniai popieriai ir dividendai / Securities and dividends  ☐  Paskolos / skolintos lėšos / Loans / borrowed funds    

☐  Laimėjimai (loterijos / lažybos) / Winnings (lottery / betting)  ☐  Pajamos iš šeimos narių arba artimų giminaičių / Income from 

family members or close relatives   ☐   Kita (nurodyti) / Other (specify) 
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VI. INFORMACIJA APIE UŽSIĖMIMĄ / INFORMATION ABOUT OCCUPATION 
 

☐   Samdomas darbuotojas / Hired 

employee 

    

 Darbovietės pavadinimas / Name of the workplace  Einamos pareigos / Position 
 

     

  Darbovietės pavadinimas / Name of the workplace  Einamos pareigos / Position 
 

☐  Studentas / Student   

 Nurodykite mokymosi įstaigą / Specify the educational institution 

☐  Nedirbantis / Unemployed         ☐   Pensininkas / Retired       ☐   Nepilnametis / Minor     

☐   Individuali veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) ar verslas (pasirinkite reikalingą variantą): / Individual activity (according 

to the statement, business license, etc.) or business (select the required option): 
 

      ☐  Prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis / Trade in food and household goods  ☐  Žemės ūkio veikla / Agricultural activities  ☐  Prekyba 

transporto priemonėmis / Trade in vehicles  ☐   Nekilnojamojo turto prekyba / nuoma / Real estate sales / rent  ☐  Paslaugų teikimas (statybų, 

remonto darbai, grožio paslaugos, kt.) / Provision of services (construction, repair, beauty services, etc.)  ☐  Teisinių paslaugų teikimas, 

advokato, notaro, antstolio veikla / Legal services, lawyer, notary, bailiff ☐  Meninė / intelektinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių 

organizatoriai, kt.) / Artistic / intellectual activities (photographers, translators, event organizers, etc.)  ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, 

spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais / Activities relating to ferrous, non-ferrous or precious metals, precious 

stones, works of art  ☐  Kita (nurodyti) / Other (specify) 

 
 

VII. DALYKINIŲ SANTYKIŲ SU BANKU POBŪDIS IR TIKSLAS / NATURE AND PURPOSE OF BUSINESS RELATIONS WITH 
THE BANK 
 

7.1. Banko paslaugos, kuriomis naudojatės / planuojate naudotis: / The banking services you use / plan to use: 
 

☐ Sąskaitos ir mokėjimai / Accounts and payments  ☐  Grynųjų pinigų operacijos / Cash transactions  ☐ Mokėjimo kortelės / Payment 

cards  ☐  Kreditai / Credits  ☐  Lizingas / Leasing  ☐  Indėliai / Deposits  ☐  Vertybinių popierių sandoriai / Securities transactions  

☐ Interneto bankas / Online banking  ☐  Valiutos keitimas / Currency exchange  ☐  Seifai / Safes  ☐ Kita (nurodyti) / Other (specify) 
 

 
 

7.2. Planuojama mėnesio lėšų apyvarta sąskaitoje (-ose) (įeinantys ir išeinantys mokėjimai): / Planned monthly turnover on the 
account (s) (incoming and outgoing payments): 
 

☐ iki / up to 15 000 EUR  ☐  15 001- 50 000 EUR  ☐ 50 001- 150 000 EUR   ☐ virš / over 150 000 EUR 
 

 

7.3. Planuojama mėnesio grynųjų pinigų apyvarta (grynųjų pinigų įmokėjimas, išėmimas, valiutos keitimas): / Planned monthly 
cash turnover (cash deposit, withdrawal, currency exchange): 
 

☐ 0 EUR   ☐ iki / up to 1000 EUR  ☐  1001- 5000 EUR  ☐  5001- 10 000 EUR ☐  10 001- 50 000 EUR  ☐ virš / over 50 000 EUR 
 

 

7.3.1. Jeigu planuojate grynųjų pinigų operacijas virš 1001 EUR ir daugiau, paaiškinkite jų atlikimo priežastį ir tikslą: / If you 
are planning cash transactions up to 1000 EUR and over, please explain the reason and purpose of the cash transactions: 
 

 
 

7.4. Valstybės, iš kurių planuojate gauti ir pervesti lėšas: / The countries from which you plan to receive and transfer funds: 
 

☐ Lietuva / Lithuania  ☐  Europos Sąjunga / European Union  ☐ JAV / USA  ☐  Rusija / Russia  ☐  Baltarusija / Belarus 

☐ Ukraina / Ukraine  ☐ Kita (nurodyti) / Other (specify) 
 

 
 

7.5. Kliento sąskaitos kituose bankuose: / Customer accounts with other banks: 
 

Banko pavadinimas / Bank name   Šalis / Country 

1.   1.  

2.   2.  
 

7.6. Ar pirmoji įmoka į Jūsų banko sąskaitą bus didesnė negu 15 000 EUR? (klausimas esamiems klientams netaikomas)? Jeigu 
atsakymas taip, nurodykite lėšų šaltinį ir pateikite lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus: / Will the first deposit to your bank 
account be more than EUR 15,000 (this does not apply to existing customers)? If yes, please indicate the source of the funds 
and the supporting documents: 
 

   ☐ Taip / Yes  ☐ Ne / No 

 Lėšų šaltinis / Source of the funds  
 
 

7.6.1. Jeigu pasirinkote atsakymą taip, užpildykite papildomą klausimą: / If yes, fill in the additional question: 
 

☐  Patvirtinu, kad bankui pateikiau lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus / I confirm that I have provided my bank with 

documents proving the origin of the funds 
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VIII. INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ LĖŠŲ SAVININKĄ (NAUDOS GAVĖJĄ) / INFORMATION ABOUT THE TRUE OWNER OF 
THE FUNDS (BENEFICIAL OWNER) 
 

8.1. Patvirtinu, kad esu tikrasis piniginių lėšų banko sąskaitoje savininkas (jeigu pažymėsite taip, pereikite prie klausimų grupės 
„Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis“: / I confirm that I am the beneficial owner of the funds in my 
bank account (if so, go to the "Information on politically vulnerable (exposed) persons" group of questions”):   
 

 ☐  Taip / Yes        ☐ Ne / No (prašome nurodyti tikrąjį lėšų savininką / please specify the beneficial owner of the funds) 
 

     

Vardas ir pavardė / Name and Surname  Asmens kodas / Personal ID number  Pilietybė / Nationality 
 

     

Gimimo data / Date of birth 
 

Rezidavimo valstybė mokesčių 
mokėjimo tikslais / Country of 
residence for tax payment purposes 

 
Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN) / Tax 
identification number (TIN) 

 

   

Gimimo valstybė / Country of birth  Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas, valstybė) / Address of the 
place of residence (street, house, flat number, city, country) 

 

    

Dokumento tipas / Document type  Dokumentą išdavusi valstybė / Document issuing country 
 

     

Dokumento numeris / Document number  Išdavimo data / Date of issue  Pabaigos data / Expiration date 
 

8.2. Ar tikrasis lėšų savininkas, jo artimieji šeimos nariai3 ar artimi pagalbininkai4 yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) 
asmuo2? / Whether the beneficial owner, his immediate family members3 or close associates4 is a politically vulnerable (exposed) 
person2? 
 

☐ Ne / No ☐ Taip / Yes       Jeigu taip, patikslinkite: / If yes, specify: 
 

☐ Pats lėšų savininkas / The owner of the funds himself  ☐  Artimas šeimos narys / Close family member   ☐  Artimas pagalbininkas / Close associate 

 
8.3. Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį: / Identify the politically vulnerable (exposed) person: 
 

   

Vardas ir pavardė / Name and Surname  Valstybė, institucija, pareigos / Country, authority, position 
 

IX. INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS2 / INFORMATION ON POLITICALLY 
VULNERABLE (EXPOSED) PERSONS 2 
 

9.1. Jūs, artimieji šeimos nariai3 ar artimi pagalbininkai4 šiuo metu eina arba per paskutinius 18 mėnesių ėjo toliau pateiktame 
sąraše išvardintas svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje? / 
Do you, close family members3 or close associates4 currently hold or have held, in the last 18 months, any of the important 
public positions listed below in Lithuania, the European Union, international or foreign institutions? 
 

☐  Ne / No ☐ Taip / Yes  Jeigu taip, patikslinkite: / If yes, specify: 
 

☐ Esu pats / The owner of the funds himself   ☐  Artimas šeimos narys / Close family member       ☐  Artimas pagalbininkas / Close associate 
    
9.2. Pažymėkite politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens viešąsias pareigas: / Highlight the public office of the politically 
vulnerable (exposed) person: 
 

☐ valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba 

ministerijos kancleris / valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, 
parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris / Head of State, Head of Government, Minister, Deputy Minister or Deputy Minister, Secretary 
of State, Parliamentary, Government or Ministry Chancellor / Head of State, Head of Government, Minister, Deputy Minister or Deputy Minister, 
Secretary of State, Parliamentary, Government or Ministry Chancellor 

☐ parlamento narys / member of Parliament 

  ☐ aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami,  narys / member of 

supreme courts, constitutional courts or other supreme judicial bodies whose decisions are not subject to appeal 

☐ savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius / mayor of the municipality, director of the municipal administration 

☐ aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos 

narys / member of the governing body of the supreme audit and control authority or chairman, deputy chairman or member of the board of the 
central bank 

☐ ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas / 

Ambassador, Acting Chargé d'Affaires, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary or Senior Armed Forces Officer 

☐ valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių 

bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys / member of the 
management or supervisory body of a state-owned company, public limited company, private limited company whose shares or part of the shares 
having more than 1/2 of all votes in the general meeting of these companies are owned by the state 

☐ savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių 

bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal LR įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys / member of the management or supervisory body of a state-owned company, 
joint-stock company, private limited company whose shares or part of the shares having more than 1/2 of all votes in the general meeting of these 
companies are owned by the state municipality on the ownership right and which are considered large companies under the Law on Corporate 
Financial Reporting of the Republic of Lithuania 
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☐ tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys / head, his deputy, member of the 

management or supervisory body of the international intergovernmental organization 

☐ politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, vykdomojo valdymo organo narys / politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, vykdomojo valdymo 

organo narys / head of the political party, his deputy, member of the executive body / head of the political party, his deputy, member of the 
executive body 

 
 

9.3. Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį: / Identify the politically vulnerable (exposed) person: 
 

   

Vardas ir pavardė / Name and Surname  Valstybė, institucija, pareigos / Country, authority, position 
 
 

X. RYŠIAI SU LIETUVA (PILDO TIK NE LIETUVOS PILIEČIAI) / RELATIONS WITH LITHUANIA (TO BE COMPLETED BY 
NON-LITHUANIAN CITIZENS ONLY) 
 

10.1. Koks Jūsų ryšys su Lietuva? / What is your relationship with Lithuania? 
 

☐ Darbas Lietuvoje / Work in Lithuania  ☐  Nekilnojamasis turtas Lietuvoje / Real estate in Lithuania  ☐  Studijos / mokslas Lietuvoje 

/ Studies / education in Lithuania ☐  Sutuoktinis (-ė), vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) / Spouse, child is citizen of the 

Republic of Lithuania  ☐  Lietuvoje įregistruota įmonė (turima akcijų dalis / individuali veikla) / Company registered in Lithuania 

(shareholding / individual activities)  ☐  Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje / Permit for temporary or permanent residence 

in Lithuania ☐ Lietuvos valstybės išmokos (pensija, kompensacijos už žemę ir pan.) / State benefits of Lithuania (pension, 

compensation for land, etc)  ☐   Sutuoktinis dirba / turi verslą Lietuvoje / The spouse works / has a business in Lithuania ☐  Kita 

(nurodykite) / Other (specify)  
  
  

10.2. Dokumentai, įrodantys kliento ryšį su Lietuva: / Documents proving the client's relationship with Lithuania: 
 

☐  Dokumentas, patvirtinantis darbo santykius su Lietuvos įmone / Document confirming employment relationship with a Lithuanian 

company 

☐  Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teises į Lietuvos įmonę / Document certifying the ownership rights to a Lithuanian company 

☐  Dokumentas, patvirtinantis studijas Lietuvoje/ Document confirming studies in Lithuania 

☐  Dokumentas, patvirtinantis šeiminius santykius Lietuvoje (santuokos liudijimas, kita) / Document confirming family relationship 

in Lithuania (marriage certificate, other) 

☐  Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teises į nekilnojamą turtą Lietuvoje / Document certifying rights to real estate in Lithuania 

☐  Kitas dokumentas (nurodykite): / Other document (specify):  
 

 

Aš, žemiau pasirašęs patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti AB Šiaulių banką apie 
bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju AB Šiaulių banko paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad paaiškėjus, 
jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, AB Šiaulių bankas turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos 
institucijas. 
AB Šiaulių bankas, kaip duomenų valdytojas, informaciją apie Kliento ir/ ar naudos gavėjo mokesčių mokėjimo šalį ir mokesčių mokėtojo numerį renka 
ir perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos vadovaudamasis 2015 m. lapkričio mėn. 25 d. Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko patvirtintomis Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl 
automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklėmis Nr. VA-102, parengtomis vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 
mėn. 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1017.  
Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad man yra žinoma, jog renkami duomenys apie Kliento ir/ ar naudos gavėjo mokesčių mokėjimo šalį ir mokesčių 
mokėtojo numerį bus perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos ir taip pat įsipareigoju apie tai informuoti asmenis, kurių 
duomenis apie mokesčių mokėjimo šalį ir mokesčių mokėtojo numerį pateikiau šioje anketoje. 
Esu informuotas, kad kita detalesnė informacija apie mano duomenų tvarkymą yra pateikiama Banko interneto puslapyje  www.sb.lt/duomenuapsauga 
skelbiamose Banko Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, ir informacija gali keistis ir esant poreikiui būti atnaujinama. Man pageidaujant Bankas 
pateiks popierinį Asmens duomenų apsaugos taisyklių egzempliorių. 
I, the undersigned, certify that the information provided in this form is correct and I undertake to inform Šiaulių bankas AB in writing immediately of 
any changes in the information provided. I undertake to use the services of Šiaulių bankas AB only for lawful purposes and understand that if the 
information provided in this form is found to be inaccurate or incorrect, Šiaulių bankas AB has the right to inform the law enforcement institutions 
of the Republic of Lithuania. 
Šiaulių bankas AB, as a data controller, collects and transmits information about the Customer‘s and/or Beneficiary's tax paying country and taxpayer 
number to the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania in accordance with the Rules of Submission of 
Information Required for Implementation of International Cooperation Commitments for Automatic Exchange of Financial Account Information No VA-
102 approved by the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania on 25 November 2015 prepared in 
accordance with the Order No 1017 of the Government of the Republic of Lithuania of 23 September 2015. 
I, the undersigned, certify that I am aware that the data collected on the Customer's and/or Beneficiary's taxpaying country and taxpayer number 
will be forwarded to the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania and also, I undertake to inform accordingly 
the persons whose taxpayer country and tax number I provided in this form. 
I am aware that other more detailed information regarding the processing of my data is provided in the Bank's Personal Data Protection Rules published 
on the Bank's website www.sb.lt/duomenuapsauga, and the information is subject to change and may be updated as necessary. Upon my request, 
the Bank will provide a paper copy of the Personal Data Protection Rules. 
 

 

 

Kliento vardas, pavardė, parašas / Client's name, surname, signature 
 

 

Banko darbuotojo vardas, pavardė, parašas / Bank employee's name, surname signature 

 
 
 
 

http://www.sb.lt/duomenuapsauga
http://www.sb.lt/duomenuapsauga
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Sąvokos / Definitions 
 

1 Rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais – tai fizinis asmuo, kuris pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę laikomas mokesčių 
mokėtoju, pvz., jei nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkreti valstybė, ar išbuvimo laikotarpis ilgesnis kaip 183 
dienų per 12 mėnesių, asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkrečioje šalyje arba 
kiti tos šalies įstatymų nustatyti gaunamų pajamų apmokestinimo kriterijai. / A resident for tax purposes is a natural person who 
is considered to be a taxpayer under the national law of the state concerned, for example, if the taxpayer is domiciled in a particular 
country, or has stayed for more than 183 days in a 12 month period, the place of taxation for a given period is the country or other 
criteria for the taxation of income received in that country. 
2 Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios 
viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji 
šeimos nariai ar artimi pagalbininkai / Politically vulnerable (exposed) person is a natural person who is or has been entrusted 
with important public duties in the Republic of Lithuania, the European Union, international or foreign institutions within the last 
18 months, and close family members or close associates. 
3 Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, seneliai, 
vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai / Close family members: spouse, person with whom the partnership is 
registered (i.e. cohabiting), parents, siblings, grandparents, grandchildren, children and their spouses, cohabitants. 
4 Artimas pagalbininkas - fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens 
ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra 
vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės 
ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas. / Close associate is a 
natural person who is a member of, or has other business relationships with, a person who is or has been entrusted with prominent 
public functions; a natural person who is the sole beneficiary of a legal entity or an organization without status of legal entity 
established or acting de facto for the purpose of providing, property or other personal benefit for the person, who is or has been 
entrusted with prominent public functions. 


