LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ATLYGINIMO UŽ VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE NUSIKALSTAMAS VEIKAS,
KURIOMIS DAROMA ŽALA VALSTYBEI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. birželio 15 d. Nr. 1V-487
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo
Nr. 63 4 klausimo 2 punktą ir siekdamas paskatinti asmenis suteikti policijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas ekonomikai,
verslo tvarkai ar finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
t v i r t i n u Atlyginimo už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala
valstybei, tvarkos aprašą (pridedama).
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ATLYGINIMO UŽ VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE NUSIKALSTAMAS VEIKAS, KURIOMIS
DAROMA ŽALA VALSTYBEI, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atlyginimo už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei,
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atlyginimo asmenims, suteikusiems vertingos informacijos apie
nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas (toliau – vertinga informacija), dėl kurių ikiteisminį tyrimą atliko (atlieka) policija, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) ir
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT)
(toliau kartu – teisėsaugos institucijos), tvarką.
2. Asmenims, suteikusiems teisėsaugos institucijoms vertingos informacijos, gali būti atlyginama
vienkartine pinigine išmoka.
3. Vienkartinės piniginės išmokos asmenims, suteikusiems teisėsaugos institucijoms vertingos
informacijos, mokamos iš Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, FNTT arba VSAT tam
tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS MOKĖJIMO PAGRINDAI
5. Asmenims, suteikusiems teisėsaugos institucijoms vertingos informacijos, vienkartinė piniginė
išmoka gali būti mokama, kai:
5.1. pasinaudojus suteikta vertinga informacija pradedamas ikiteisminis tyrimas arba ši informacija
suteikiama ikiteisminio tyrimo metu ir;
5.2. nustatyta turtinė žala valstybei arba išvengta turtinės žalos valstybei. (Kai teisėsaugos
institucijoms suteikta vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, piniginė išmoka
gali būti mokama esant tik 5.1 papunktyje nurodytam pagrindui).
6. Vienkartinė piniginė išmoka nemokama:
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6.1. jei asmuo pats dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, apie kurią suteikė vertingą informaciją
teisėsaugos institucijai. Ši nuostata gali būti netaikoma, jeigu asmuo, suteikęs teisėsaugos institucijai vertingą
informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso VI skyriaus nuostatomis, teismo
sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, apie kurią suteikė vertingą
informaciją;
6.2. asmuo jau yra gavęs atlyginimą už informaciją apie nusikalstamą veiką, apie kurią suteikė
vertingą informaciją teisėsaugos institucijai arba su ja susijusias rengiamas, daromas ar padarytas
nusikalstamas veikas.
III SKYRIUS
SPRENDIMO DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO PRIĖMIMAS
7. Motyvuotą rašytinį pasiūlymą dėl atlyginimo asmeniui už suteiktą vertingą informaciją (toliau –
motyvuotas pasiūlymas) policijos generaliniam komisarui, FNTT direktoriui arba VSAT vadui (toliau –
įstaigos vadovas) teikia ikiteisminį tyrimą atlikusios (atliekančios) atitinkamai policijos įstaigos, FNTT
padalinio, VSAT administracijos ar struktūrinio padalinio vadovas (toliau – pasiūlymą pateikęs vadovas).
8. Motyvuotame pasiūlyme turi būti nurodytas (-i) vienkartinės piniginės išmokos mokėjimo
pagrindas (-ai) ir jos dydį pagrindžiantys motyvai, informacija apie asmenį, kuriam siūloma skirti vienkartinę
piniginę išmoką, banko ar kitos kredito įstaigos sąskaita, į kurią turėtų būti pervedama vienkartinė piniginė
išmoka, ir kita, pasiūlymą pateikusio vadovo nuomone, reikšminga informacija.
9. Įstaigos vadovas, įvertinęs motyvuotą pasiūlymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
motyvuoto pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl konkretaus dydžio vienkartinės piniginės
išmokos asmeniui, suteikusiam teisėsaugos institucijoms vertingos informacijos, skyrimo (toliau –
sprendimas).
10. Jeigu sprendimui priimti reikia papildomos informacijos, įstaigos vadovas gali jos pareikalauti iš
pasiūlymą pateikusio vadovo. Papildoma informacija turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo papildomos
informacijos pareikalavimo dienos. Šiuo atveju įstaigos vadovas sprendimą priima ne vėliau kaip per 45
kalendorines dienas nuo motyvuoto pasiūlymo gavimo dienos.
11. Rekomendacinis vienkartinės piniginės išmokos dydis – iki 14 tūkst. eurų už suteiktą vertingą
informaciją apie sunkų nusikaltimą, iki 7 tūkst. eurų – už suteiktą vertingą informaciją apie apysunkį
nusikaltimą, iki 2 tūkst. eurų – už suteiktą vertingą informaciją apie nesunkų nusikaltimą, iki 500 eurų – už
suteiktą vertingą informaciją apie baudžiamąjį nusižengimą.
12. Konkretus vienkartinės piniginės išmokos dydis nustatomas vadovaujantis protingumo ir
proporcingumo principais, atsižvelgus į šias aplinkybes:
12.1. suteiktos vertingos informacijos konkretumą ir išsamumą;
12.2. suteiktos vertingos informacijos svarbą įrodinėjimo procese (ar ji laikytina išskirtinai svarbia,
iš esmės nulėmusia nusikalstamos veikos atskleidimą);
12.3. ar asmuo vertingą informaciją pateikė vienintelis arba pirmasis;
12.4. ar asmens suteikta vertinga informacija padėjo atskleisti nusikalstamos veikos padarymo
schemą, kitus nusikalstamą veiką padariusius asmenis, užkirsti kelią tolesniam nusikalstamų veikų darymui;
12.5. ar asmens apsisprendimas suteikti vertingą informaciją nebuvo nulemtas ikiteisminio tyrimo
metu susiklosčiusių aplinkybių, kurios pagal savo esmę paskatino asmenį suteikti vertingą informaciją;
12.6. vertingą informaciją suteikusio asmens, kaip baudžiamojo proceso dalyvio, elgesį baudžiamojo
proceso metu;
12.7. kitas reikšmingas aplinkybes.
13. Pagal visas Aprašo 12 punkte nurodytas aplinkybes vienkartinės piniginės išmokos dydis
individualizuojamas ir gali skirtis nuo Aprašo 11 punkte nurodytų vienkartinės piniginės išmokos dydžių,
tačiau visais atvejais negali būti didesnis nei 14 tūkst. eurų.
14. Įstaigos vadovui priėmus sprendimą, vienkartinė piniginė išmoka asmeniui išmokama ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
______________

