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T v i r t i n u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos konkurso „Metų tyrimas“ nuostatus (pridedama).
2.

Nurodau:

2.1. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius
darbuotojus;
2.2. Valdymo organizavimo skyriui paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
3.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymą
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FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
KONKURSO „METŲ TYRIMAS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos konkurso „Metų tyrimas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba)
konkurso „Metų tyrimas“ (toliau – Konkursas) organizavimo, aprašymų vertinimo ir rezultatų
paskelbimo tvarką.
2.
Konkurso tikslas – nustatyti ir paskatinti nusikalstamų veikų finansų sistemai ir su jomis
susijusių nusikalstamų veikų (toliau – nusikalstamos veikos) tyrimus atliekančius Tarnybos
darbuotojus, struktūrinius padalinius ir (arba) kitus asmenis, parodžiusius profesinį sumanumą ir
iniciatyvą užkardant, atskleidžiant ir tiriant sudėtingas ir platų atgarsį visuomenėje sukėlusias
nusikalstamas veikas, kompetentingai atlikusius ūkinės finansinės veiklos tyrimus.
3.
Konkursas organizuojamas kiekvienais kalendoriniais metais.
4.
Konkursą organizuoja Tarnybos Valdymo organizavimo skyrius (toliau – VOS).
II SKYRIUS
APRAŠYMŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA
5.
Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai Konkursui per Tarnybos Dokumentų valdymo
sistemą pateikia nusikalstamų veikų atskleidimo ir ištyrimo aprašymus (toliau – Aprašymas),
kuriuose nurodoma:
5.1. ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir baigimo data, numeris, Baudžiamojo kodekso straipsnis
(-iai), pagal kurį (-iuos) pradėtas ikiteisminis tyrimas, kaip baigėsi ikiteisminis tyrimas, koks priimtas
sprendimas ir kiti elementai, kuriuos galima nurodyti teisės aktų ribose;
5.2. argumentai, pagrindžiantys atliekamo nusikalstamos veikos tyrimo sudėtingumą ir
aktualumą, t. y. kuo Konkursui pateiktas tyrimas yra svarbus valstybės finansų sistemai, visuomenei
ir (arba) Tarnybos veiklai;
5.3. tyrime dalyvavę Tarnybos darbuotojai ir jų indėlis ikiteisminiame tyrime;
5.4. kita reikšminga informacija Aprašymo vertinimui atlikti, pagrindžianti ikiteisminio
tyrimo atitiktį Konkurso vertinimo kriterijams, nurodytiems Nuostatų 1 priede.
6.
Prie Aprašymo gali būti pateiktas ir jo pristatymas vaizdiniu formatu (skaidrių pateiktis,
informatyvus vaizdo įrašas ir kt.). Vaizdinis Aprašymo pristatymas turi būti pristatytas Konkurso
vertinimo komisijos sekretoriui elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis.
7.
Aprašyme negali būti pateikiami duomenys ir kita informacija, galinti pakenkti
atliekamo ikiteisminio tyrimo eigai, jo sėkmei ir (arba) bylos nagrinėjimui.
8.
Konkurso dalyviais gali būti teikiami ne tik Tarnyboje dirbantys darbuotojai, bet ir kiti
asmenys ir (arba) institucijos, aktyviais veiksmais padėję išaiškinti nusikalstamą veiką (suteikę
svarbios informacijos, praktinę, metodinę ar kitokią pagalbą).
9.
Pateiktus Aprašymus vertina ir Konkurso nugalėtoją – Tarnybos struktūrinį (-ius)
padalinį (-ius) – išrenka Konkurso vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), sudaryta
Tarnybos direktoriaus įsakymu.
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10. Vertinimo komisiją sudaro 7 nariai.
11. Vertinimo komisijos nariai į Konkurso apdovanojimus pretenduoti negali.
12. Vertinimo komisijos darbą organizuoja pirmininkas, jo nesant – kitas Vertinimo
komisijos narys, kuriam ši funkcija yra pavesta Tarnybos direktoriaus įsakymu.
13. Vertinimo komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos
narių.
14. Aprašymai Konkursui yra teikiami iki einamųjų metų sausio 15 d.
15. Vertinimo komisijos nariai privalo susipažinti su Konkursui pateiktų tyrimų
Aprašymais ne vėliau kaip iki Vertinimo komisijos posėdžio.
16. Vertinimo komisijos pirmininkas ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 d. sušaukia
Vertinimo komisijos posėdį, kuriame sekretorius Vertinimo komisijos nariams pristato Konkurse
dalyvaujančius tyrimus, pateikdamas jų Aprašymus ir atitinkamus vaizdinius pristatymus, jei tokie
buvo pateikti.
17. Vertinimo komisija pagal poreikį į posėdį gali kviesti struktūrinių padalinių vadovus ar
asmenis, kurie galėtų plačiau paaiškinti ir (arba) patikslinti, kodėl Konkursui buvo pateiktas
konkretus tyrimas ir kuo jis yra ypatingas, išsiskiriantis iš kitų Konkurse dalyvaujančio struktūrinio
padalinio atliekamų tyrimų.
18. Konkursui pateiktų Aprašymų vertinimas atliekamas Vertinimo komisijos posėdyje.
Kiekvienas Vertinimo komisijos narys pateiktus Aprašymus individualiai vertina balais nuo 1
(blogiausias) iki 5 (geriausias), užpildydamas elektroninę Konkurso vertinimo kriterijų lentelę
(1 priedas). Bendras kiekvieno Aprašymo vertinimas nustatomas susumavus kiekvieno Vertinimo
komisijos nario individualaus vertinimo balų sumą.
19. Elektroninę Konkurso vertinimo kriterijų lentelę Vertinimo komisijai pateikia ir balų
skaičiavimą atlieka Vertinimo komisijos sekretorius.
20. Suskaičiavus surinktus balus, išrenkamas Konkurso nugalėtojas (tyrimą atlikęs
padalinys, pareigūnai ir (arba) kiti asmenys, paminėti aprašyme) pagal didžiausią surinktų balų sumą.
21. Kiti Konkursui pateikti tyrimai surašomi eilės tvarka pagal gautų balų sumą (balų
suminės išraiškos mažėjimo tvarka).
22. Tuo atveju, kai daugiau nei vienas Konkursui pateiktų Aprašymų surenka vienodą balsų
skaičių, jiems skiriama ta pati konkursinė vieta. Jei daugiau nei vienas Aprašymas surenka vienodą
didžiausią balų sumą, visi atitinkami tyrimai skelbiami Konkurso nugalėtojais.
23. Konkurso nugalėtojo ir kitų Konkurse dalyvavusių tyrimų eiliškumo paskelbimas
įforminamas Vertinimo komisijos protokolu ir teikiamas Tarnybos direktoriui sprendimui priimti.
24. Paskelbus Konkurso nugalėtoją (-us) ir Tarnybos direktoriui priėmus sprendimą dėl
Konkurso nugalėtojo (-ų), teisės aktų nustatyta tvarka skatinami ar apdovanojami Tarnybos
darbuotojai, (ar) kiti asmenys ir (arba) kitų institucijų atstovai, svariai prisidėję prie tyrimo.
25. Vertinimo komisijos siūlymu, Tarnybos direktorius savo įsakymu taip pat gali
paskatinti ir kitų Konkurse dalyvavusių, tačiau Konkurso nelaimėjusių, tyrimų teikėjus: Tarnybos
darbuotojus, kitus asmenis ir (arba) institucijas, svariai prisidėjusius (-ias) prie Konkursui pateiktų
tyrimų atlikimo.
26. Tarnybos direktoriaus sprendimas dėl Konkurso nugalėtojo ir jo apdovanojimo
įforminamas įsakymu.
III SKYRIUS
REZULTATŲ PASKELBIMAS
27. Konkurso rezultatai skelbiami kasmet Tarnybos įsteigimo dienos proga. Konkurso eiga,
balsavimo rezultatai laikomi konfidencialia informacija iki paskelbimo dienos.
28. Konkurso nugalėtojo, t. y. Metų tyrimu paskelbto tyrimo, pristatymas visuomenei ir
žiniasklaidai skelbiamas oficialiu pranešimu spaudai, Tarnybos interneto svetainėje ir Tarnybos
vidaus informaciniuose kanaluose, jei tai nepadarys žalos atliekamam ikiteisminiam tyrimui ir gavus
oficialų leidimą iš Konkurso nugalėtoju paskelbtą ikiteisminį tyrimą kuruojančio prokuroro. Dėl

3
Metų tyrimo viešinimo konkrečiu atveju sprendžiama Tarnybos nustatyta tvarka.
29. Tarnybos intraneto svetainėje skelbiama informacija apie visus Konkursui pateiktus
pretendentus.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Konkursui pateikta ir Vertinimo komisijos darbo medžiaga saugoma nustatyta
Tarnybos dokumentų valdymo ir saugojimo tvarka.
___________________________

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos konkurso „Metų tyrimas“
nuostatų 1 priedas

(Konkurso „Metų tyrimas“ vertinimo kriterijų lentelės forma)
KONKURSO „METŲ TYRIMAS“ VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ
(pildoma elektroniniu būdu)
Struktūrinis padalinys
Trumpas tyrimo
aprašymas,
pavadinimas
VERTINIMO KRITERIJAI
Tyrimo
sudėtingumas:
tyrimo apimtys;
epizodai, asmenų
skaičius; atskleisti
sudėtingi
nusikaltimų
padarymo
mechanizmai ir kt.

Tyrimo taktika ir
Piniginė
Operatyvumas ir
kūrybiškumas:
išraiška:
greitumas:
taikyti sudėtingi ar
padaryta ar
kaip greitai
nestandartiniai
atlyginta turtinė
išanalizuota
kriminalinės
žala valstybei
informacija,
žvalgybos ar
nesumokėtų
užkardyta ir
ikiteisminio tyrimo
mokesčių
atskleista ar ištirta
metodai, būdai,
pavidalu;
nusikalstama
faktinių aplinkybių
pritaikytas
veika; kieno
nustatymas ir
laikino
iniciatyva (FNTT
fiksavimas;
nuosavybės teisės ar kitų institucijų)
informacijos analizė apribojimo dydis pradėtas tyrimas
ir jos apimtys;
ir kt.
bendradarbiavimas su
kitais padaliniai ar
institucijomis,
visuomene ir kt.
KRITERIJŲ VERTINIMO BALAI
(vertinama nuo 1 iki 5 balų)

Tyrimo
rezonansiškumas:
kaip plačiai
informacija apie
atliekamą tyrimą
pasklido viešojoje
erdvėje, kokią
reakciją tyrimas
sukėlė
visuomenėje, ar ir
kokie buvo priimti
politiniai
sprendimai ir kt.

