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P a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ryšių deklaravimo
ir kitos informacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 str. 1 d. nuostatas
ir vadovaudamasis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu ir 16.10 papunkčiu bei
siekdamas kurti korupcijai atsparią aplinką Tarnyboje ir didinti antikorupcinį sąmoningumą:“.
2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. P a v e d u :
2.1. Tarnybos administracijos padalinių vadovams supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, per Dokumentų valdymo bendrąją
informacinę sistemą ir pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą Aprašo nuostatų laikymąsi;
2.2. Tarnybos Imuniteto ir kontrolės skyriaus viršininkui organizuoti Tarnybos interneto
svetainės www.fntt.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ nuasmenintų duomenų apie Tarnybos
darbuotojus, nušalintus dėl galimai padaryto korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo bei atleistus už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, paskelbimą ir pagal kompetenciją užtikrinti šio įsakymo
vykdymo kontrolę;
2.3. Valdymo organizavimo skyriaus vedėjui per tris darbo dienas šį įsakymą paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.fntt.lt.“.
3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ryšių deklaravimo ir kitos informacijos
teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):
3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojų ryšių deklaravimo ir kitos informacijos teikimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su
asmenimis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai domisi įslaptinta ar kita viešai neskelbtina Tarnybos
disponuojama informacija (toliau – informacija) ar bando daryti įtaką priimamiems sprendimams bei
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kelia grėsmę Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumui, taip pat kurie gali sudaryti prielaidas
interesų konfliktui kilti arba dėl kurių gali kilti korupcijos pasireiškimo galimybė, deklaravimo
tvarką, taip pat kitos informacijos teikimo tvarką.“.
3.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Aprašo paskirtis – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 str.
7 d., 19 str. 4 d., 22 str., 29 str. 1 d. 8 p., 48 str., Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
9 str., 13 str. 1 d. nuostatų tinkamas įgyvendinimas, informacijos apsaugos bei Tarnybos vidaus ir
jos darbuotojų saugumo užtikrinimas.“.
3.3. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.4. Kita neskelbtina informacija – Tarnybos darbuotojo disponuojama informacija, skirta
tik tarnybiniam naudojimui, kurią atskleidus tretiesiems asmenims gali būti padaryta žala Tarnybos,
jos darbuotojų, kitų asmenų, kurių duomenis Tarnyba tvarko, interesams. Taip pat informacija,
susijusi su Tarnybos darbuotojų privačiu gyvenimu (gyv. vietos adresai, kontaktiniai telefonai ir el.
pašto adresai, jų transporto priemonių valstybiniai numeriai, asmens pažiūros, įsitikinimai, gyvenimo
būdas, įpročiai, taip pat ryšiai su kitais asmenimis bei elgesys virtualioje erdvėje), išskyrus tą, kuri,
siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos funkcijų vykdymą, yra paskelbta viešai;“.
3.4. Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.5. Ryšiai – susitikimai, pokalbiai telefonu, susirašinėjimas, kitoks susižinojimas ar kitoks
bendravimas su asmenimis, išskyrus atsitiktinius susitikimus viešose vietose, pasisveikinimus,
pasveikinimus ir palinkėjimus“.
3.5. Pakeičiu 3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.7. Tarnybos darbuotojo nušalinimas nuo pareigų dėl galimai padaryto korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimo – Tarnybos pareigūno, valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio
pagal darbo sutartį, nušalinimas nuo pareigų, jeigu jis įtariamas ar kaltinamas nusikaltimo arba
baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams padarymu; jeigu atliekant
tarnybinį patikrinimą dėl darbuotojo veikos pastarasis aktyviais veiksmais trukdo atlikti šį
patikrinimą arba siekia paveikti tarnybinio patikrinimo eigą ir rezultatus; jeigu atliekant tarnybinį
patikrinimą tikrinamo darbuotojo veikoje įžvelgiama nusikalstamos veikos, pareigūno vardo
pažeminimo ar tarnybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo, už kurį jis gali būti atleistas iš
pareigų arba su juo gali būti nutraukta darbo sutartis, požymių;“.
3.6. Papildau nauju 3.8 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„3.8. Tarnybos darbuotojo atleidimas iš vidaus tarnybos, valstybės tarnybos arba darbo
sutarties nutraukimas už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą – Tarnybos darbuotojo atleidimas
iš vidaus tarnybos, valstybės tarnybos, darbo sutarties nutraukimas, kai pareigūnas savo poelgiu
pažemina pareigūno vardą; kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojas nuteisiamas už
nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams padarymą ar jam atimama teisė
dirbti teisėsaugos institucijose; kai jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos,
valstybės tarnybos už valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties atskleidimą, piktnaudžiavimą
tarnyba, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą, siekiant gauti neteisėtų
pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių
turinčią veiką, susijusią su tarnybinių pareigų atlikimu, nors už šią veiką darbuotojas ir nebuvo
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn; kitus nusižengimus, kuriais šiurkščiai nusižengiama
pareigūno ar valstybės tarnautojo pareigoms, tarnybinės etikos principams ar darbuotojo pareigoms;
kai jam įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialiosios teisės, susijusios su jo tiesioginių pareigų
atlikimu – panaikinamas leidimas dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija;“.
3.7. Papildau nauju 3.9 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„3.9. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos BPK, Lietuvos Respublikos valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme,
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Lietuvos Respublikos
tarptautinių sankcijų įstatyme, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijose.“.
3.8. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
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„4. Tarnybos darbuotojas privalo vengti ryšių (išskyrus tarnybinių funkcijų vykdymo,
tarnybinio būtinumo arba tyrimo veiksmų atlikimo, mokymų arba oficialių vizitų atvejus) su
objektais, dėl kurių Tarnyboje atliekami tyrimai arba patikrinimai; Tarnyboje atliekamų tyrimų
ikiteisminių tyrimų proceso dalyviais (įtariamaisiais, advokatais, advokatų padėjėjais, specialiaisiais
liudytojais, įgaliotais atstovais, liudytojais ir pan.; įpareigotais subjektais ir jų atstovais; subjektais,
kuriems taikomos sankcijos, ir jų atstovais; Tarnybos darbuotojais, nušalintais nuo pareigų arba
atleistais iš vidaus tarnybos, valstybės tarnybos arba su kuriais darbo sutartis buvo nutraukta už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, kai nuo minėto darbuotojo atleidimo nėra praėję 5 metai, ir
kitais asmenimis, dėl kurių gali kilti abejonių Tarnybos reputacija ir prestižu, Tarnybos darbuotojų
sąžiningumu, nešališkumu, priimamų sprendimų objektyvumu ir teisėtumu, taip pat kurie gali
sudaryti prielaidas interesų konfliktui kilti arba dėl kurių gali kilti korupcijos pasireiškimo
galimybė.“.
3.9. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Tarnybos darbuotojas apie Aprašo 4, 5 ir 6 punktuose nurodytą ryšį su asmeniu arba įvykus
ryšiui su asmeniu, kuris domėjosi Aprašo 5 punkte nurodyta informacija, arba jeigu ryšys galėjo turėti
įtakos Tarnybos imunitetui, privalo nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir ne vėliau kaip kitą
darbo dieną (atostogų metu ar kito nebuvimo darbe atveju – pirmą darbo dieną) surašyti tarnybinį
pranešimą.“.

Direktorius

Parengė
Vitalijus Šilkinis
2022-07-28

Antoni Mikulskis

