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DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų tarnyba  (toliau  –  Specialiųjų  tyrimų  tarnyba),

atsižvelgdama  į  2018  m.  birželio  27  d.  priimto  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos

įstatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo1 (toliau

– įstatymas) nuostatų svarbą, nori atkreipti institucijų dėmesį ir priminti, kad nuo 2019 m. sausio 1

d.,  vadovaujantis  Korupcijos  prevencijos  įstatymo  101 straipsniu,  valstybės  tarnautojas  ar  jam

prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią

galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai,

Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Siekdami  užtikrinti  informacijos  apie  įsigaliojusio  įstatymo  nuostatas  sklaidą  ir  šio

įstatymo  nuostatų  veiksmingą  vykdymą,  prašome  visų  institucijų  vadovus  supažindinti  jiems

pavaldžius valstybės tarnautojus, jiems prilygintus asmenis ir kitus darbuotojus (taip pat institucijai

pavaldžias  įstaigas)  su paminėtu  Korupcijos  prevencijos  įstatymo pakeitimu,  taip  pat  paskatinti

šiuos  asmenis  kreiptis  į  Specialiųjų  tyrimų  tarnybą,  Lietuvos  Respublikos  prokuratūrą  arba

ikiteisminio tyrimo įstaigą, jeigu jiems yra žinoma veika, turinti korupcinio pobūdžio nusikalstamos

veikos požymių. 

Šiuo  tikslu  Specialiųjų  tyrimų  tarnyba  parengė  atmintinę,  kuria  siekiama  aiškiai  ir

suprantamai išdėstyti  pranešimo apie  asmeniui  žinomo korupcinio pobūdžio  nusikalstamą veiką

1 Prieiga internete: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/2b9351707eb711e8ae2bfd1913d66d57.
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tvarką. Rekomenduojame institucijoms pasidalinti ja su visais darbuotojais ir užtikrinti institucijose

dirbantiems asmenims galimybę bet kuriuo metu ją pasiekti ir pakartotinai susipažinti su atmintinėje

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

kanaluose ir  pan.).  Taip pat  atkreipiame dėmesį  į  Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri

gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie

jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią  formą galima rasti  Specialiųjų tyrimų

tarnybos  interneto  svetainės  skilties  „Palikti  pranešimą  svetainėje“ poskiltyje „Valstybės

tarnautojams“2).

Atsižvelgdami  į  tai,  kad  informacijos  apie  Korupcijos  prevencijos  įstatyme  nustatytos

pareigos  vykdymą žinojimas  ir  kaupimas  institucijai  gali  padėti  veiksmingai  valdyti  korupcijos

rizikas ir stiprinti įstaigos atsparumą korupcijai, visų institucijų vadovus kviečiame imtis įmanomų

organizacinių ir administracinių priemonių apskaityti ir kaupti nuasmenintus statistinius duomenis

apie institucijai žinomus joje dirbančių asmenų pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą

veiką atvejus. 

PRIDEDAMA. Atmintinė, 3 lapai.

Direktorius Žydrūnas Bartkus

2 Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#turinys.
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Sandra Kaziukevičiūtė, tel. (8 706) 63 362, el. p. sandra.kaziukeviciute@stt.lt 



Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir 

susidūrei su korupcija, turi žinoti: 

 
 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. 

valstybės tarnautojas ar jam 

prilygintas asmuo apie jam 

žinomą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką privalo 

pranešti STT, prokuratūrai 

ar kitai ikiteisminio tyrimo 

įstaigai. 

 

Ši pareiga taikoma visiems valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems 

asmenims.  

 

Išimtis pranešti apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką 

galioja tuo atveju, jeigu tokią veiką galbūt padarė valstybės tarnautojo ar 

jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai. 

 

Artimaisiais giminaičiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 

broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai; šeimos nariais – kartu su juo 

gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų 

sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba 

asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena 

neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai. 

 

Taip pat išimtį pranešti sudaro atvejai, kai teisės aktuose yra nustatyti 

praneštinos informacijos atskleidimo ribojimai (pavyzdžiui, pareiga 

pranešti netaikoma advokatui dėl aplinkybių, kurias jis sužinojo 

atlikdamas gynėjo pareigas).  
 

 

 

 

Pranešti apie žinomą 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką turi 

valstybės tarnautojai ar jiems 

prilyginti asmenys.  

 

Valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, 

teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti 

asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme nustatytais pagrindais eidami 

pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka 

valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat 

oficialūs kandidatai į šias pareigas. 

 

Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo yra asmuo, kuris atlieka 

valdžios atstovo funkcijas, įskaitant teismines, turi administracinius 

įgaliojimus arba kitaip užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą dirbdamas 

ar kitais pagrindais eidamas pareigas užsienio valstybės ar Europos 

Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje 

arba tarptautinėje ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, arba 

juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, kuriuos kontroliuoja 

užsienio valstybė, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.  

 

Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais 

įstatyme nustatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame 

juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine 

veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę 

veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia 

viešąsias paslaugas, taip pat arbitras ar prisiekusysis1. 
 

 

 

 

Pranešti privaloma apie 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas. 

 

 

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 papirkimą2. 

 

                                                           
1 Žr. Baudžiamojo kodekso 230 straipsnį.  
2 Žr. Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį. 



 

 

 

Asmuo turi pranešti apie 

konkrečią jam žinomą 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką.  

 

 

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo privalo pranešti apie tokią 

veiką, jei jis: 

1. gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba  

2. pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. 

 

Neginčijamais duomenimis galėtų būti laikomi atvejai, kai asmuo apie tai 

betarpiškai sužino iš tiesioginių įvykio liudininkų, turi rašytinių duomenų, 

veiksmai užfiksuoti techninėmis priemonėmis ir pan.  

 

Jeigu nėra neginčijamų duomenų arba valstybės tarnautojas ar jam 

prilygintas asmuo pats nefiksavo tokios nusikalstamos veikos, teisinės 

pareigos pranešti apie ją teisėsaugos institucijai jis neturi. Kita vertus, 

siekiant užkirsti kelią korupcijai, asmenys kviečiami visada pranešti apie 

nusikalstamą veiką, jeigu jie pagrįstai mano, kad tokia veika yra 

rengiama, daroma ar buvo padaryta.   

 

 

 

Apie tokią veiką asmuo turi 

pranešti per įmanomai 

trumpiausią laiką nuo 

sužinojimo momento. 
 

 

Rekomenduojama nedelsti pranešti apie žinomą nusikalstamą veiką per 

įmanomai trumpiausią laiką, kad įgaliotos institucijos galėtų operatyviai 

išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus 

ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.  

 

 

 

Apie nusikalstamą veiką 

asmuo turi pranešti STT, 

prokuratūrai ar kitai 

ikiteisminio tyrimo įstaigai. 
 

 

Asmuo gali pasirinkti savo nuožiūra, kuriai teisėsaugos institucijai – STT, 

prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai – pranešti apie jam 

žinomą korupcinio pobūdžio veiką. Pareiga įvykdoma, jeigu pranešimas 

pateikiamas bet kuriai iš jų.  

 

Apie sunkias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas rekomenduojama 

pranešti STT, kuriai pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą tokiose bylose.  

 

Ikiteisminio tyrimo įstaiga yra policija. Ikiteisminio tyrimo įstaigos taip 

pat yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Karo policija, Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kai tiriamos nusikalstamos veikos, 

išaiškėjusios šioms institucijoms atliekant tiesiogines funkcijas, 

nustatytas jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. 

 

 

 

Pranešimo STT būdai ir 

tvarka 

 

 

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite 

šiais būdais: 

1. www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje; 

2. atsiųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt;  

3. 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333; 

4. mobiliąja programėle „Pranešk STT“; 

5. atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo 

skyrių, STT Kauno valdybą, STT Klaipėdos vadybą, STT Panevėžio 

valdybą, STT Šiaulių valdybą; 

6. 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. 

 

 

 

 

 

STT, prokuratūra ar kita 

ikiteisminio tyrimo įstaiga 

užtikrins valstybės tarnautojo 

asmens duomenų 

konfidencialumą ar 

anonimiškumą. 

 

 

 

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis 

Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.  

 

Konfidencialumas – įstaigų ir kitų subjektų bei jų darbuotojų, valstybės 

tarnautojų ar pareigūnų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad 

informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį 

tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik 

darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija 

neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus tam tikrus nustatytus 

mailto:pranesk@stt.lt


atvejus. Pavyzdžiui, tokie atvejai gali būti, kai to raštu prašo asmuo, 

pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia 

žinomai melagingą informaciją.  

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 9 straipsnį kiekviena įstaiga ir asmuo, 

kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti 

asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą. 

Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti 

tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie 

pažeidimą. 

 

Anonimiškumo ir dalinio anonimiškumo institutai įtvirtinti 

Baudžiamojo proceso kodekse ir gali būti taikomi prokuroro ar 

ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu esant šio kodekso nustatytiems 

pagrindams.  

 

Nukentėjusiojo ir liudytojo, kuriems taikomas anonimiškumas, tapatybę 

nurodantys duomenys, įforminti ir įslaptinti Baudžiamojo proceso 

kodekse nustatyta tvarka, sudaro valstybės paslaptį ir susipažinti su tokiais 

duomenimis turi teisę tik byloje dalyvaujantis prokuroras, ikiteisminio 

tyrimo pareigūnas ir teisėjas.  

 

 

 

 

Asmenims, pranešusiems apie 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką, gali būti 

taikomos pagalbos, apsaugos 

ir skatinimo priemonės. 

 

 

Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, 

skatinimo ir pagalbos jiems priemonės yra nustatytos Pranešėjų 

apsaugos įstatyme.  

 

Šios priemonės yra: 

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;  

2) asmens konfidencialumo užtikrinimas;  

3) draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją 

apie pažeidimą;  

4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;  

5) teisė gauti kompensaciją;  

6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;  

7) atleidimas nuo atsakomybės. 

 

Asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą 

poveikį taikomi nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą 

gavimo įstaigoje arba kompetentingoje institucijoje (Generalinėje 

prokuratūroje) momento ir taikomos visiems asmenims3, pateikusiems 

informaciją apie pažeidimus.  

 

Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, 

nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas ir atleidimas nuo atsakomybės 

gali būti taikomi nuo asmens pripažinimo pranešėju momento 

kompetentingoje institucijoje (Generalinėje prokuratūroje).  

 

 

                                                           
3 Išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį, kai asmuo apie pažeidimą pranešė nesilaikydamas Pranešėjų 

apsaugos įstatyme nustatytų pranešimo formos reikalavimų, tačiau pranešime pateikta informacija atitinka kitus šiame įstatyme nustatytus 

reikalavimus ir kompetentinga institucija asmenį gali pripažinti pranešėju. Tokiais atvejais kompetentinga institucija asmens 

konfidencialumą užtikrina nuo asmens pripažinimo pranešėju momento. 
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7. Susisiekimo ministerijai, el. p. sumin@sumin.lt
8. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, el. p. smmin@smm.lt
9. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, el. p. kanc@ukmin.lt 
10. Užsienio reikalų ministerijai, el. p. urm@urm.lt 
11. Vidaus reikalų ministerijai, el. p. bendrasisd@vrm.lt 
12. Žemės ūkio ministerijai, el. p. zum@zum.lt
13. Sveikatos apsaugos ministerijai, el. p. ministerija@sam.lt
14. Teisingumo ministerijai, el. p. rastine@tm.lt

Savivaldybėms:

15. Lietuvos savivaldybių asociacijai, el. p. bendras@lsa.lt
16. Akmenės rajono savivaldybei, el. p. info@akmene.lt
17. Alytaus miesto savivaldybei, el. p. info@alytus.lt
18. Alytaus rajono savivaldybei, el. p. sekretore@arsa.lt; info@arsa.lt
19. Anykščių rajono savivaldybei, el. p. info@anyksciai.lt
20. Birštono savivaldybei, el. p. sekretore@birstonas.lt
21. Biržų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@birzai.lt
22. Druskininkų savivaldybė, el. p. info@druskininkai.lt
23. Elektrėnų savivaldybei, el. p. administracija@elektrenai.lt
24. Ignalinos rajono savivaldybei, el. p. info@ignalina.lt 
25. Jonavos rajono savivaldybei, el. p. administracija@jonava.lt
26. Joniškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@joniskis.lt 
27. Jurbarko rajono savivaldybei, el. p. info@jurbarkas.lt
28. Kaišiadorių rajono savivaldybei, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt
29. Kalvarijos savivaldybei, el. p. priimamasis@kalvarija.lt
30. Kauno miesto savivaldybei, el. p. info@kaunas.lt
31. Kauno rajono savivaldybei, el. p. info@krs.lt
32. Kazlų Rūdos savivaldybei, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
33. Kelmės rajono savivaldybei, el. p. info@kelme.lt
34. Kėdainių rajono savivaldybei, el. p. administracija@kedainiai.lt
35. Klaipėdos miesto savivaldybei, el. p. info@klaipeda.lt
36. Klaipėdos rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
37. Kretingos rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@kretinga.lt 
38. Kupiškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt
39. Lazdijų rajono savivaldybei, el. p. info@lazdijai.lt 
40. Marijampolės savivaldybei, el. p. administracija@marijampole.lt

mailto:sekretore@arsa.lt
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41. Mažeikių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt  
42. Molėtų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@moletai.lt
43. Neringos savivaldybei, el. p. meras@neringa.lt
44. Pagėgių savivaldybei, el. p. info@pagegiai.lt
45. Pakruojo rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
46. Palangos miesto savivaldybei, el. p. administracija@palanga.lt
47. Panevėžio miesto savivaldybei, el. p. savivaldybe@panevezys.lt
48. Panevėžio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@panrs.lt 
49. Pasvalio rajono savivaldybei, el. p. rastine@pasvalys.lt
50. Plungės rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@plunge.lt
51. Prienų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@prienai.lt
52. Radviliškio rajono savivaldybei, el. p. informacija@radviliskis.lt 
53. Raseinių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@raseiniai.lt
54. Rietavo savivaldybei, el. p. savivaldybe@rietavas.lt
55. Rokiškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt
56. Skuodo rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@skuodas.lt
57. Šakių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@sakiai.lt
58. Šalčininkų rajono savivaldybei, el. p. priimamasis@salcininkai.lt 
59. Šiaulių miesto savivaldybei, el. p. info@siauliai.lt
60. Šiaulių rajono savivaldybei, el. p. prim@siauliuraj.lt
61. Šilalės rajono savivaldybei, el. p. info@silale.lt
62. Šilutės rajono savivaldybei, el. p. administracija@silute.lt
63. Širvintų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt 
64. Švenčionių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@svencionys.lt
65. Tauragės rajono savivaldybei, el. p. savivalda@taurage.lt
66. Telšių rajono savivaldybei, el. p. info@telsiai.lt 
67. Trakų rajono savivaldybei, el. p. info@trakai.lt
68. Ukmergės rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt 
69. Utenos rajono savivaldybei, el. p. info@utena.lt    
70. Varėnos rajono savivaldybei, el. p. info@varena.lt
71. Vilkaviškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt 
72. Vilniaus miesto savivaldybei, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt
73. Vilniaus rajono savivaldybei, el. p. vrsa@vrsa.lt
74. Visagino savivaldybei, el. p. visaginas@visaginas.lt 
75. Zarasų rajono savivaldybei, el. p. info@zarasai.lt 

Vyriausybės atstovams apskrityse:

76. Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybai, el. p. VATalytus@lrv.lt
77. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybai, el. p. VATkaunas@lrv.lt
78. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai, el. p. VATklaipeda@lrv.lt
79. Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybai, el. p. VATmarijampole@lrv.lt
80. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybai, el. p. vatpanevezys@lrv.lt
81. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai, el. p. vatsiauliai@lrv.lt
82. Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybai, el. p. VATtaurage@lrv.lt
83. Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybai, el. p. VATtelsiai@lrv.lt
84. Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai, el. p. VATutena@lrv.lt
85. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybai, el. p. vatvilnius@lrv.lt

Įstaigoms atskaitingoms Seimui:

86. Seimo kanceliarijai, el. p. priim@lrs.lt
87. Seimo kontrolierių įstaigai, el. p. ombuds@lrski.lt

mailto:priim@lrs.lt
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88. Valstybės kontrolei, el. p. info@vkontrole.lt
89. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, el. p. lygybe@lygybe.lt
90. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, el. p. vtaki@vtaki.lt
91. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, el. p. vtek@vtek.lt
92. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, el. p. zeit@zeit.lt
93. Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, el. p. lrtk@rtk.lt
94. Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai, el. p. komisija@vkpk.lt
95. Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, el. p. rinkim@vrk.lt
96. Valstybinei Lietuvių kalbos komisijai, el. p. vlkk@vlkk.lt
97. Lietuvos mokslo tarybai, el. p. info@lmt.lt
98. Nacionalinei sveikatos tarybai, el. p. nst.sekretoriatas@sveikatostaryba.lt
99. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, el. p. 

lraepk@etika.gov.lt
100. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, el. p. taryba@kt.gov.lt
101. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, el. p. rastine@regula.lt
102. Lietuvos bankui, el. p. info@lb.lt
103. Lietuvos Respublikos prokuratūrai, el. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
104. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, el. p. vsd@vsd.lt

Vyriausybės įstaigoms:

105. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt
106. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, el. p. 

info@kksd.lt
107. Lietuvos statistikos departamentui, el. p. statistika@stat.gov.lt
108. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, el. p. lvat@archyvai.lt
109. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, el. p. ntakd@ntakd.lt
110. Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, el. p. 

info@tmde.lt
111. Valstybės tarnybos departamentui, el. p. info@vtd.lt
112. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. p. ada@ada.lt
113. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, el. p. vvt@vet.lt

Vyriausybei atskaitingoms įstaigoms:

114. Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, el. p. info@mgk.lt
115. Ryšių reguliavimo tarnybai, el. p. rrt@rrt.lt
116. Valstybės įmonei Turto bankas, el. p. info@turtas.lt
117. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, el. p. atom@vatesi.lt
118. Viešųjų pirkimų tarnybai, el. p. info@vpt.lt
119. Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, el. p. info@vagk.lt

Kitoms įstaigoms:

120. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, el. p. kanceliarija@prezidentas.lt
121. Nacionalinei teismų administracijai, el. p. info@teismai.lt
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