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Vilnius 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT), atstovaujama direktoriaus 

Povilo Malakausko, veikiančio pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą, ir Nacionalinė 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra), atstovaujama direktoriaus 

pavaduotojo, l.e. direktoriaus pareigas, Sauliaus Silicko, veikiančio pagal žemės ūkio ministro 2005 

m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 3P-22 „Dėl pavedimo laikinai vykdyti funkcijas" ir Agentūros nuostatus, 

išreikšdamos abipusę pagarbą ir siekdamos sustiprinti profesinį bendradarbiavimą įgyvendinant 

joms teisės aktais priskirtas funkcijas bei teikti tarpusavio pagalbą vykdant Lietuvos Respublikos ir 

Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugą, susitaria: 

l. BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI 

Šalių bendradarbiavimas grindžiamas teisingumo, proporcingumo, žmogaus teisių ir laisvių 

gerbimo bei viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Pagal šią sutaiiį šalys įsipareigoja bendradarbiauti: 

2.1.1. keičiantis informacija apie ūkio subjektus, pateikiančius paraiškas paramai gauti pagal 

Agentūros administruojamas Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau - BŽŪP) paramos priemones; 

2.1.2. keičiantis informacija apie galimus pažeidimus, susijusius su Agentūros 

administruojamomis BŽŪP paramos priemonėmis ir specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros 

programos (SAP ARD) įgyvendinimu; 

2.1.3. keičiantis informacija apie nusikalstainų korupcinių veikų apraiškas gaunant paramą 

pagal BŽŪP parainos priemones ir specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAP ARD); 

2.1.4. teikiant konsultacijas ir visokeriopą pagalbą, susijusią su teisės aktais priskirtų 

funkcijų įgyvendinimu. 

3. BENDRADARBIAVIMO TV ARKA 

3.1. Bendradarbiavimas vykdomas per centrinius abiejų institucijų padalinius. STT ir 

Agentūros vadovai skiria įgaliotus asmenis, atsakingus už pasikeitimą informacija tarp sutarties 



( 

2 

šalių ir bendro darbo koordinavimą. Šiais asmenimis turi būti skiriami kompetentingą struktūrinių 

padalinių vadovai. 

3.2. STT, gavusi informacijos apie galimus pažeidimus, susijusius su BŽŪP paramos 

priemonių ir specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) įgyvendinimu, raštu 

informuoja Agentūrą. 

3.3. STT, siekdama atlikti savo funkcijas ir gauti informaciją apie ūkio subjektus, 

pateikiančius paraiškas paramai gauti pagal BŽŪP paramos priemones, turi teisę teikti paklausimus 

Agentūrai. Agentūra, pagal savo kompetenciją atlikusi rašte nurodytos informacijos patikrinimą, 

raštu atsako STT. 

3.4. Gavusi informacijos apie nusikalstamų korupcinių veikų apraiškas gaunant paramą 

pagal BŽŪP paramos priemones ir specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD), 

Agentūra nedelsdama raštu informuoja STT. 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4.1. Ši sutartis neturi jokios įtakos šalių teisėms ir pareigoms, kylančioms iš teisės aktą, 

reglamentuojančių susitarimą pasirašiusią šalią veiklą. 

4.2. Sutartis gali būti keičiama, papildoma rašytiniu šalią susitarimu ar nutraukiama teisės 

aktų nustatyta tvarka, apie tai pranešus kitai šaliai prieš 3 O dienų. 

4.3. Sutaitis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

egzempliorią kiekvienai šaliai. 

4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

4.5. Sutarties šalių juridiniai adresai ir parašai: 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 
A.Jakšto g. 6, 01105 Vilnius 
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Nacionalinė mokėjimo agentūra 

prie Žemės ūkio ministerijos 
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius 


