
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji 

giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, 

kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo 

pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio 

tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, 

daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos 

informacijos atskleidimo ribojimų. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

• kyšininkavimas, 

• prekyba poveikiu, 

• papirkimas, 

• kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, 

dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar 

iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar 

reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 
 

 Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite šiais 

būdais:* 

 www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje; 

 atsiųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt; 

 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333; 

 mobiliąja programėle „Pranešk STT“; 

 atvykę Į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių. STT Kauno 

valdybą. STT Klaipėdos vadybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą; 

 atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams. 

Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 1) konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 2) 

asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 3) ar apie šį pažeidimą asmuo 

jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; 4) savo vardą ir 

pavardę, kontaktinius duomenis. 

Asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie 

pažeidimą. 

Pranešti Prokuratūrai apie pažeidimus galima šiais būdais: 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos pranešimą. Asmuo, teikiantis 

informaciją apie pažeidimą, pranešimą prokuratūrai teikia šiais būdais:  

 tiesiogiai atvykęs į (pasirinktinai): 

o Generalinę prokuratūrą (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius),  

o Vilniaus apygardos prokuratūrą (Rinktinės g. 5A, 09201 Vilnius), 
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o Kauno apygardos prokuratūrą (Laisvės al. 32, 44240 Kaunas),  

o Klaipėdos apygardos prokuratūrą (Vilties g. 12, 92231 Klaipėda),  

o Panevėžio apygardos prokuratūrą (Respublikos g. 54, 35173 Panevėžys)  

o Šiaulių apygardos prokuratūrą (Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai); 

 atsiųsdamas pranešimą nurodytais adresais paštu; 

 atsiųsdamas pranešimą Generalinės prokuratūros elektroninio pašto 

adresu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt. 
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