SUSITARIMO MEMORANDUMAS
TARP
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IR LENKIJOS
RESPUBLIKOS CENTRINIO ANTIKORUPCIJOS BIURO
2015 m. kovo 25 d. Nr. 8-42
Preambulė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lenkijos Respublikos centrinis
antikorupcijos biuras, toliau – Šalys,
Vertindamos ligšiolinio bendradarbiavimo rezultatus,
Atsižvelgdamos į būtinybę jį plėtoti ir stiprinti tiesioginį bendradarbiavimą,
Siekdamos didinti bendradarbiavimo korupcijos prevencijos ir korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų išaiškinimo srityse, veiksmingumą,
Atsižvelgdamos į vienodai svarbias ir viena kitą papildančias korupcijos prevencijos,
nusikalstamų veikų išaiškinimo ir švietimo funkcijas, taip pat į poreikį kovoti su korupcija
kompleksiškai,
Susitarė:

1 straipsnis
Memorandumo tikslas
1. Šio Memorandumo tikslas – sudaryti prielaidas Šalims glaudžiau bendradarbiauti, keistis
informacija ir patirtimi korupcijos prevencijos, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
nustatymo, tyrimo ir atskleidimo srityse.

2 straipsnis
Bendradarbiavimo apimtis
1. Šalys sieks plėtoti bendradarbiavimą šiomis kryptimis:
1.1. keičiantis informacija apie teisės aktus, analizės, tyrimų ir kita medžiaga apie
korupcinių nusikaltimų ir nusikaltimų, kurie kelia grėsmę valstybės ekonominiams interesams,
atskleidimą ir ištyrimą;

1.2. keičiantis informacija apie teisės aktus, analizės, tyrimų ir kita medžiaga apie
korupcijos prevenciją;
1.3. keičiantis žiniomis apie naujus technologinius sprendimus, naujoves, kompiuterių
programas ir kita naudinga medžiaga ir priemonėmis.
2. Siekdamos užtikrinti tinkamą korupcijos prevenciją, korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų išaiškinimą, Šalys sieks skatinti ir remti tiesioginį bendradarbiavimą įgyvendindamos
bendrus projektus ir priemones toliau šiame Memorandume numatytais būdais, atskiruose Šalių
tarpusavio susitarimuose nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis
Bendradarbiavimo formos
1. Siekdamos geriau pažinti vieni kitų veiklos priemones ir metodus, dalytis patirtimi ir
teikti abipusę pagalbą šio Memorandumo numatytose bendradarbiavimo srityse, Šalys sieks kuo
glaudžiau bendradarbiauti šiais būdais:
1.1. komandiruojant viena pas kitą kompetentingus savo darbuotojus, kurie priimančioje
Šalyje turėtų ekspertų, stebėtojų ar patarėjų statusus;
1.2. tvirtinant ir įgyvendinant bendras mokymo programas bei kitus mokymo renginius;
1.3. organizuojant darbo vizitus, mainų programas, konferencijas ir seminarus;
1.4. patirtimi ir žiniomis keičiantis abipusiai patogiomis susižinojimo priemonėmis.
2. Šalys patvirtina savo pasiryžimą dėti pastangas, kad bendradarbiavimas aukščiau
nurodytais ar kitais abiems Šalims priimtinais būdais vyktų intensyviai, abiems Šalims teiktų
didžiausią galimą naudą, ieškoti galimybių skirti šiam bendradarbiavimui būtinus žmogiškuosius ir
kitokius išteklius.

4 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1. Šis Memorandumas įsigalioja nuo jo pasirašymo.
2. Šis Memorandumas sudaromas neribotam laikui. Jis gali būti nutrauktas kiekvienos iš
Šalių rašytiniu pranešimu, pateiktu prieš 30 dienų.

3. Šis Memorandumas gali būti keičiamas ir papildomas abipusiu Šalių sutarimu,
įforminant atskirais protokolais, kurie laikomi neatskiriama šio Memorandumo dalimi.
4. Šis Memorandumas sudaromas dviem egzemplioriais anglų kalbą, abu tekstai turi
vienodą juridinę galią ir yra autentiški.
Šalių parašai:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktorius

________________
Saulius Urbanavičius

Lenkijos Respublikos centrinio antikorupcijos
biuro viršininkas

_____________
Pawel Wojtunik

