LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS PROKURORAS

ĮSAKYMAS
DĖL GENERALINĖS PROKURATŪROS PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU EURO ĮVEDIMU
LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. gegužės 12 d. Nr. I-99
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u pridedamą Generalinės prokuratūros priemonių, susijusių su euro įvedimu
Lietuvos Respublikoje, planą.
2. S k e l b i u šį įsakymą prokuratūros interneto svetainėje.
3. P a v e d u Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui apie įsakymo paskelbimą
pranešti Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų prokurorams, valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
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Priemonės pavadinimas
Visuomenės informavimas įvairiais sklaidos kanalais, kad jokia institucija gyventojų
namuose neregistruos litų ir nekeis jų į eurus. Kartu pabrėžiama, kad teisę keisti valiutą
turės tik kredito įstaigos (bankai) bei patvirtinti AB Lietuvos pašto skyriai. Grynųjų
pinigų keitimas numatomas tik šių institucijų skyriuose, o ne namuose, gatvėje ar pan.
Visuomenės informavimas įvairiais sklaidos kanalais, kad euro įvedimo laikotarpiu
unikalūs sąskaitų numeriai nebus keičiami. Taip pat gyventojai informuojami apie
sukčius, galinčius prisistatyti teisėsaugos institucijų atstovais, kad sužinotų gyventojų,
besinaudojančių e. bankininkystės sistema, slaptažodžius ir kodus.
Prokuratūros personalo mokymai apie litų ir eurų pagrindinius apsaugos požymius,
galimus netikrų litų ir eurų realizavimo būdus.
Ištirti teritorinių prokuratūrų aprūpinimo techninėmis priemonėmis, kurios yra būtinos
siekiant efektyviai atskleisti, užkardyti ir ištirti nusikalstamas veikas, surasti, užfiksuoti,
paimti, išanalizuoti ir išsaugoti minėtiems tikslams reikšmingą informaciją, poreikį ir
užtikrinti atsakingų prokuratūrų aprūpinimą tokiomis priemonėmis.
Užtikrinti racionalų institucijų, atsakingų už rizikų aptikimą ir reagavimą į jas,
žmogiškųjų, techninių ir kitų išteklių panaudojimą, juos nukreipiant labiausiai tikėtinoms
ir pavojingiausioms rizikoms euro įvedimo laikotarpiu pastebėti ir pašalinti.
Stiprinti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, organizuojant bendrus atsakingų
teisėsaugos institucijų darbuotojų mokymus eurų apsaugos, bendradarbiavimo ir
užsienio kalbų tobulinimo srityse, pasitelkiant kompetentingus Lietuvos banko,
prokuratūros, Europos policijos biuro (Europolo), Europos policijos kolegijos (CEPOL),
Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo), kompetentingų užsienio
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valstybių institucijų specialistus, galinčius suteikti reikiamų žinių.
Laiku informuoti visuomenę apie galimas ar kilusias rizikas ir taikytinas priemones nuo
jų apsisaugoti (kaip atpažinti netikrus (suklastotus) pinigus, kaip sumažinti riziką tapti
sukčiavimo aukomis, kaip elgtis susidūrus su besikėsinančiais padaryti minėtas veikas
asmenimis ir pan.).

Pastaba. Vartojamos santrumpos:
BPD – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas
KS – Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius
TVS – Generalinės prokuratūros Turto valdymo skyrius
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