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LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIVJU TYRIMU TARNYBA o/-gl

Pagal adresatq s4raSq 2ots-ot-NNr. 4-ot-l)

DEL PRANESIMO APIE KORUPCINIO POBUDZIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnyba (toliau - Specialiqjq tyrimq tarnyba),

atsiZvelgdamai2018 m. birZelio2T d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo

Nr. IX-904 5, 8 straipsniq pakeitimo ir {statymo papildymo 10r straipsniu istatymor ltoliau -
lstatymas) nuostatq svarb4, nori atkreipti institucijq demesi ir priminti, kad nuo 2019 m. sausio 1 d.,

vadovaujantis Korupcijos prevencijos istatymo 10r straipsniu, valstybes tarnautojas arjam prilygintas

asmuo apie jam Zinom4 korupcinio pobldZio nusikalstam4 veik4, iSskyrus veik4, kuri4 galblt padare

jo artimieji giminaidiai ar Seimos nariai, prane5ti Specialiqjq tyrimq tamybai, Lietuvos

Respublikos prokuratflrai arba ikiteisminio tyrimo istaigai.

Siekdami uZtikrinti informacijos apie isigaliojusio istatymo nuostatas sklaid4 ir Sio istatymo

nuostatq veiksming4 vykdym4, praSome visq institucijq vadovus supaZindinti jiems pavaldZius

valstybes tarnautojus, jiems prilygintus asmenis ir kitus darbuotojus (taip pat institucijai pavaldZias

istaigas) su paminetu Korupcijos prevencijos istatymo pakeitimu, taip pat paskatinti Siuos asmenis

kreiptis i Specialiqjq tyrimq tarnyb4, Lietuvos Respublikos prokuratlr4 arba ikiteisminio tyrimo

istaigq, jeigu jiems yra Zinoma veika, turinti korupcinio pobfldZio nusikalstamos veikos poZymiq.

Siuo tikslu Specialiqjq tyrimq tarnyba parenge atminting, kuria siekiama aiSkiai ir

suprantamai iSdesty.ti praneSimo apie asmeniui Zinomo korupcinio pobldZio nusikalstam4 veik4

tvark4. Rekomenduojame institucijoms pasidalinti ja su visais darbuotoiais lr ose

dirbantiems asmenims galimybg bet kuriuo metu j4 pasiekti ir pakartotinai susipaZinti su atmintineje

pateikiama informacija (pvz., patalpinti j4 institucijos intraneto puslapyje, vidiniuose komunikacijos

kanaluose ir pan.). Taip pat atkreipiame demesi i Specialiqjq tyrimq tarnybos rekomenduojam4
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Prane5imo apie korupcinio pobfldZio teises paZeidimo formq, patvirtintE 2018 m. geguZes 21 d.

Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 2-86 ,,D61 Asmenq, kurie kreipiasi i Lietuvos

Respublikos specialiqjq tyrimq tamyb4, pareiSkimq nagrinejimo tvarkos apra5o patvirtinimo", kuri

gali palengvinti valstybes tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tiksling4 informacij4 apie

jam ZinomE korupcinio pobldZio nusikalstam4 veik4 (5i4 formq galima rasti Specialiqjq tyrimq

tarnybos interneto svetainds skilties ,, Palikti praneiimq svetoindje" poskiltyje ,,Valstybis

tarnautojams"2).

AtsiZvelgdami i tai, kad informacijos apie Korupcijos prevencijos istatyme nustatytos

pareigos vykdym4 Zinojimas ir kaupimas institucijai gali padeti veiksmingai valdyti korupcijos

rizikas ir stiprinti istaigos atsparum4 korupcijai, visq institucijq vadovus kviediame imtis imanomq

organizaciniq ir administraciniq priemoniq apskaityi ir kaupti nuasmenintus statistinius duomenis

apie institucijai Zinomus joje dirbandiq asmenq praneSimq apie korupcinio pobldZio nusikalstam4

veik4 atvejus.

PRIDEDAMA. Atmintine, 3 lapai.

Direktorius Zvdrunas Bartkus

Sandra Kaziukevidi[te, tel. (8 706) 63 362, el. p. sandra.kaziukeviciute@stt.lt

2 Prieiga internete: https:/iwww.stt.ltlltlpraneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#turinys



Jei esi valstybds tarnautojas (ar jarn prilygintas asmuo) ir
susidtirei su korupcija, turi Zinoti:

Si pareiga taikoma visiems valstybes tamautojams ar jiems prilygintiemsNuo 2019 m. sausio I d.

valstyb6s tarnautojas ar jam
prilygintas asrnuo apie janr
Zinomq korupcinio pobodZin
nusikalstam4 veikq privalo
praneSti STT, prokuraturai
ar kitai ikiteisrninio tyrirn<t

istaigai"

asmenlms.

I5imtis prane5ti apie Zinom4 korupcinio pobudiio nusikalstam4 veik4
galioja tuo aweju, jeigu toki4 veik4 galbut padare valstybes tamautojo ar
jam prilyginto asmens artimieji giminaiiiai ar ieimos nariai.

Artimaisiais giminailiais laikomi tevai (it€viai), vaikai (ivaikiai),
broliai, seserys, seneliai ir vaikaidiai; Seimos nariais - kartu su juo
g)ryenantys tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai, seserys ir jq
sutuoktiniai, taip pat nusikaltim4 padariusio asmens sutuokinis arba

asmuo, su kuriuo nusikaltim4 padargs asmuo bendrai g)'vena

neire gistravg s santuoko s (partneryste), sutuoktinio tevai.

Taip pat iSimti prane5ti sudaro atvejai, kai teises alduose yra nustatl'ti
praneStinos informacijos atskleidimo ribojimai (pavyzdZiui, pareiga

praneSti netaikoma advokatui del aplinlcybig kurias jis suZinojo

atlikdamas gynej o pareigas).

PraneSti apie Zinom4
korupcinio pobudtio
nusikalstamq veikq turi
valstyh*s tarnautojai ar jiems
prilyginti asmenys.

Yalstyb6s tarnautojai yra valstybis politikai, valstybis pareigilnai,
teisijai, valstybds tarnautojai pagal Valstyb€s tamybos istatym4 ir kll,
asmenys, kurie, dirbdami ar kitais istatyme nustaty'tais pagrindais eidami
pareigas valstybes ar savivaldybiq institucijose ar istaigose, atlieka
valdZios atstovo funkcijas arba furi administracinius igaliojimus, taip pat

oficialus kandidatai i Sias pareigas.

Yalstyb0s tarnautojui prilyginamas asmuo yra asmuo, kuris atlieka
valdZios atstovo firnkcijas, iskaitant teismines, tttri administracinius
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ar kitais pagrindais eidamas pareigas uZsienio valstybes ar Europos

Sqjungos hstitucijoj e ar [staigoje, tarptautin€je vie5oj oje organizacijoje
arba tarptautineje ar Europos Sqiungos teismineje institucijoje, arba
juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, kuriuos kontroliuoja
uisienio valstybe, taip pat of,rcialus kandidatai i Sias pareigas.

Be to, valstybds tarnautojui prityginamas asmuo, kuris dirba arba kitais

istatyme nustatytais pagrindais eina pareigas vie5ajame arba privadiajame
juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verdiasi profesine

veikla ir turi atitinkamus administracinius igalioiimus, arba turi teise

veikti iio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia

v iei qs ias paslaugas, taip pat arbitras ar pri siekusysis I 
.
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Prane5ti privaloma apie
korupcinio pobndiio
n usikirlstamas vei kas.

BaudZiamojo kodekso 230 staipsni.
Korupcijos prevencijos istatymo 2 staipsnio 2 dali,

Korupcinio pobtidiio nusikalstamos veikos:
o lgtiininkavimas,
o prelcyba poveikiu,
o papirkimas,
o kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieiojo administravimo
sehoriuje arba teikiant vielqsias paslaugas siekiant sau ar kitiems
asmenims naudos ; piktnaudZiavimas tamybine padetimi arba igalioj imq

vir5ijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar

matavimo priemoniq suklastoj imas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar

iS5vaistymas, tamybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties

atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas,

nusikalstamu bildu igytq pinigq ar turto legalizavimas, kiSimasis i
valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio
asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu

siekiama ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nuslepti ar uhnaskuoti
kySininkavim4 ar papirkim42.



Asnruo turi praue3ti apie
konkreliq jam linom4
korupcinio pobfldZio
nusikalstamq veik4.

Valstybes tamautojas ar jam prilygintas asmuo privalo praneSti apie toki4
veikq jeijis:
1. gavo negtniijam4 duomenq,liudilandiq Sios veikos padarymq arba
2. pats stebijo ar kitaip fiksavo Sios veikos padarym4.

Neginiijamais duomenimis gal€tq bUti laikomi atvejai, kai asmuo apie tai
betarpiSkai suZino i5 tiesioginiq ivykio liudininkq, tud rasytiniq duomenq,
veiksmai uZfiksuoti techninemis priemonemis ir pan.

Jeigu nera negin6ijamq duomenq arba valstybes tamautojas ar jam
prilygintas asmuo pats nehksavo tokios nusikalstamos veikos, teisines
pareigos prane5ti apie jq teisesaugos institucijai jis neturi. Kita vertus,
siekiant uZkirsti keliE korupcijai, asmenys kvieEiami visada praneSti apie
nusikalstam4 veik4 jeigu jie pagristai mano, kad tokia veika yra
rengiama, daroma ar buvo padaryta.

Apie toki4 veik4 asmuo turi
pranelti per fmanomai
trumpiausiq laik4 nuo
sulinojimo momento.

Rekomenduojama nedelsti prane5ti apie Zinom4 nusikalstam4 veik4 per

imanomai trumpiausi4 laik4 kad igaliotos institucijos galetq operatyviai
i5siai5k.inti nusikalstamo s veiko s padarymo aplinkybes, surinkti irodymus
ir uZkirsti keli4 nauj iems nusikaltimams.

Apie nusikalstnm4 veik4
asmuo turi pranelti STT.
prokurat[rai ar kitai
ikiteism inio tyrimo istaigai.

Asmuo gali pasirinkti savo nuoZiura, kuriai teisesaugos institucijai - STT,
prokurattirai ar kitai ikiteisminio tyrimo istaigai - prane5ti apie jam
Zinom4 korupcinio pobudiio veik4. Pareiga ivykdom4 jeigu praneSimas
pateikiamas bet kuriai i5 jq.

Apie sunkias korupcinio pobodZio nusikalstamas veikas rekomenduojama
praneSti STT, kuriai pavesta atlikti ikiteismini ty.rim4 tokiose bylose.

Ikiteisminio tltimo istaiga yra policija. Ikiteisminio tyrimo istaigos taip
pat yra Valstybes sienos apsaugos tamyb4 Karo policij4 Finansiniq
nusikaltimq tyrimo tamyb4 Lietuvos Respublikos muitine, Priesgaisrines
apsaugos ir gelbejimo departamentas, kai tiriamos nusikalstamos veikos,
iSai5kejusios Sioms institucijoms atliekant tiesiogines funkcijas,
nustat)tas jq veikl4 reglamentuoj andiuose istatynuose.

( )) PraneSimo STT biidsi ir
tvarka

Prane5ti STT apie Zinom4 korupcinio pobudZio nusikalstam4 veik4 galite
Siais budais:
1. www.stt.lt, palikdami Zinutg intemeto tinklalapyje;
2. atsiqsdami Zinutg adresu: pranesk@stt.lt;
3. 2417 kar5t4ja linija (8 5) 266 3333;
4. mobiliqja program6le ,,Prane5k STT";
5. atvykg i STT Administravimo valdybos Parei5kimq nagrinejimo
skyriq, STT Kauno valdybq STT Klaipedos vadyb4, STT PaneveZio
valdybq STT Siauliq valdybq:
6. atsiqsdami prane5im4 paltu STT strukturiniams padaliniams.

Pateikiant informacij4 sva rbu nurodyi: 1) konkedias faktines paZeidimo
aptinkybes; 2) asmeni, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant
paZeidimq 3) ar apie 5i paZeidim4 asmuo jau praneSe; jei pranese, kam
buvo praneSta ir ar buvo gautas atsakymas; 4) savo vard4 ir pavardg,
kontaktinius duomenis.
Asmuo, jei tai imanom4 prie prane5imo prideda ra5ytinius ar kitus
turim us duomenis apie paZeidima.

STT' prokurattira ar kita
ikiteisminio tyrimo istaiga
uZtikrins valstybds tarnautoj o
asmens duomenq
konfidencialum? ar
anonimiSkum4.

Asmens duomenq konfidencialumas uZtikinamas vadovaujantis
Prane5ejq apsaugos [statymo ir kitq teises aktq nuostatomis.

Konfidencialumas - istaigq ir kiq subjektq bei jq darbuotojq, valstybes
tarnautojq ar pareigtnq veiklos principas, kuriuo uZtikrinam4 kad
informacij4 apie paZeidim4 pateikusio asmens duomenys ir kita ji
tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija tvarkomi tik
darbo ar tamybos tunkcijq atlikimo tikslais ir kad 5i informacija
neatskleidZiama tretiesiems asmenims, iSskyrus tam tikrus nustaqdus



atvejus. Pavyzdliti, tokie awejai gali buti, kai to raStu pra5o asmuo,
pateikiantis arba pateikgs informacijq apie paZeidimq arba asmuo pateikia
Zinomai melaging4 informacij 4.

Pagal Prane5ejq apsaugos istatymo 9 staipsni kiekviena [staiga ir asmuo,
kuris gauna ar nagrindja informacijq apie paZeidim4 privalo uZtikrinti
asmens, pateikusio informacijq apie paZeidimq konfidencialum4.
PraneSejo duomenys, leidZiantys nustalti jo tapatybg, gali bEti pateikti
tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrineja informacij4 apie
paZeidimq.

Anonimi5kumo ir dalinio anonimi5kumo institutai itvirtinti
BaudZiamojo proceso kodekse ir gali buti taikomi prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo pareigrlno nutarimu esant Sio kodekso nustatltiems
pagrindams.

Nukentej usiojo ir I iudytoj o, kuriems taikom as anonimiSkumas, tapatybg
nurodantys duomenys, iforminti ir islaptinti BaudZiamojo proceso
kodekse nustat5rta tvark4 sudaro valstybes paslapti ir susipaZinti su tokiais
duomenimis turi teisg tik byloje dalyvaujantis prokuroras, ikiteisminio
tyrimo pareigOnas ir teisejas.

Aslnenims, praneSusiems apie
korupcinio p0b[dZio
nusikalstam4 veikq, gali biiti
trrikomos pirgaIbos. apsa ug(,s

ir skatinimo priemon0s.

Pagrindines asmenq, pateikusiq informacijE apie paZeidimus, apsau gos,

skatinimo ir pagalbos jiems priemonOs yra nustat).tos Prane50jq
apsaugos lstatyme.

Sios priemon6s yra:
l) saugiq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq uZtihinimas;
2) asmens konfidencialumo uZtihinimas;
3) draudimas daryti neigiamq poveiki asmeniui, pateikusiam informacijq
apie paZeidimq;
4) teise gauti atlyginim4 ut vertingq informacij4;
5) teise gauti kompensacij4;
6) nemokamos teisines pagalbos uZtihinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybes.

Asmens konfidencialumo ultikrinimas ir draudimas daryti neigiamq
poveiki taikomi nuo .rsmens pateiktos informacijos apie paZeidimq
gavimo istaigoje arba kompetentingoje institucijoje (Generalineje
prokurattiroje) momento ir taikomos visiems asmenims3, pateikusiems
informacij 4 apie paZeidimus.

Teise gauti atlyginim4 uZ verting4 informacijq teise gauti kompensacij6
nemokamos teisines pagalbos uZtikrinimas ir atleidimas nuo atsakomybes
gali buti taikomi nuo asmens pripaZinimo prane5eju momento
kompetentingoj e institucij oje (General inej e prokuraoroj e).

I lSskyrus Prane5ejq apsaugos istatymo 6 staipsnio I dalyje nurodyt4 atveji, kai asmuo apie paZeidim4 prane5e nesilaikydamas Prane5ejq
apsaugos istatyme nustatltt{ pranesimo formos reikalavimq, tadiau pranesime pateikta informacija atitinka kitus Siame istatyme nustatJ^us
reikalavimus ir kompetentinga institucija asmeni gati pripaZinti praneSeju. Tokiais atvejais kompetentinga institucija asmens
konfi dencialum4 uZtilaina nuo asmens pripalinirno praneseju momento.


