
 

 

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ 

 

20 ___ m. ______________ ___ d. 
 

____________________________ 

(vieta) 

 

Asmens, pranešančio apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, duomenys 

Vardas ir pavardė   

Asmens kodas  

Telefono Nr. (pastabos dėl 

susisiekimo) 
 

Asmeninis el. paštas arba 

gyvenamosios vietos adresas 
 

Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 

1. Apie kokį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešate?  

 

 

2. Kas padarė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? 

 

 

3. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės. 

 

 

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis 

Vardas ir pavardė  

Darbovietė  

Pareigos  

Kiti žinomi duomenys 

(gyvenamoji vieta ir kt.) 
 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie. 

 

 

5. Ar yra kitų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo liudytojų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius 

duomenis. 

 

 

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą mačiusį asmenį ar asmenis  

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Darbovietė  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Kiti žinomi duomenys 

(gyvenamoji vieta ir kt.) 
 

6. Kada korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba 

pastebėjote? 

 

 

7. Duomenys apie padarytą žalą (rūšis, dydis eurais) 
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Turtinė 
 

 

Neturtinė 
 

 

8. Kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pagrindžiančius duomenis (dokumentus, garso, 

vaizdo įrašus, nuotraukas su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančias kompiuterio 

ekrano langų kopijas, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdus, nuorodas į viešojoje erdvėje 

esančią informaciją ir t. t.), galinčius padėti atlikti nusikalstamos veikos tyrimą, galėtumėte pateikti? 

Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie nusikalstamą veiką. 

 

Pridedama: 

1. 

2.  

3.  

9. Ar apie šį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam 

buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę. 

 

Pridedama (gautų atsakymų kopijos): 

1. 

2. 

3. 

 

 

10.  Pastabos ir komentarai. 

 

 

 

 Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą ir 

mano teikiama informacija yra teisinga. 

 Patvirtinu, kad esu valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuriam taikoma pareiga pranešti 

pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10
1
 straipsnį. 

 

Data 

 

Parašas 

 

 

 

____________________________ 


