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Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų tarnyboje  (toliau  –  STT)  2021-01-05 gautas

Jūsų pranešimas, registracijos Nr. 5-01-80, dėl VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“

(toliau – VEKS) projekto – Laisvalaikio ir turizmo interneto portalo (lietuva.gyvai.eu) sukūrimo,

įgyvendinimo ir susidėvėjimo aplinkybių.

Dėkojame Jums už pasitikėjimą ir pateiktą informaciją bei įžvalgas.

Asmenų, kurie kreipiasi į STT, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo1 nustatyta tvarka

išnagrinėjome Jūsų pranešime nurodytus bei papildomai pateiktus duomenis ir pranešame, kad:

1)  STT  tiria  duomenis  apie  korupcinio  pobūdžio  nusikalstamas  veikas  (valstybės

tarnautojų  ir  jiems  prilygintų  asmenų  kyšininkavimas,  piktnaudžiavimas,  tarnybos  pareigų

neatlikimas ar kita). 

2)  Jūsų  keliami  klausimai  dėl  Lietuvos  interneto  portalo  ,,lietuva.gyvai.eu“  sukūrimo

paslaugos įsigijimo teisėtumo bei šios paslaugos suteikimo aplinkybių sietini su proceso veiksmų

ir  sprendimų  baudžiamojoje  byloje,  taip  pat  su  prokurorų  sprendimų  netenkinti   VšĮ

„Ekspertai.eu“  atstovų  prašymų  susipažinti  su  nutarimu  nutraukti  ikiteisminį  tyrimą  ir

baudžiamosios bylos medžiaga vertinimu.

3) Negavus ir nenustačius konkrečių faktinių duomenų apie prokurorų, VEKS atstovų ar

kitų  asmenų  neteisėtus  susitarimus  ar  kitas  didelę  žalą  sukėlusias  korupcinio  pobūdžio

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ceccba05d8e11e89f00961ca6c2310f/asr



2

nusikalstamas veikas, nėra pagrindo priimti  sprendimą (pradėti  ar atsisakyti  pradėti  ikiteisminį

tyrimą), todėl Jūsų pranešimo nagrinėjimas baigtas. 

4)  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktai  nesuteikia  teisės  STT  revizuoti  prokurorų  ar

ikiteisminio  tyrimo  pareigūnų  priimtų  proceso  sprendimų  bei  vertinti  jų  proceso  veiksmų

teisėtumo  ir  pagrįstumo.  Lietuvos  Respublikos  prokuratūros  įstatymo  3  straipsnio  2  dalyje

numatyta,  kad  prokuroras  sprendimus  priima  savarankiškai  ir  vienvaldiškai,  vadovaudamasis

įstatymais ir protingumo principu, gerbdamas asmens teises ir laisves, laikydamasis nekaltumo

prezumpcijos,  taip  pat  principo,  kad  įstatymui,  valstybės  institucijoms  ir  pareigūnams  visi

asmenys  yra  lygūs  nepaisant  asmens  socialinės  ir  šeiminės  padėties,  pareigų,  užsiėmimo,

įsitikinimų, pažiūrų, kilmės, rasės, lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo ir išsilavinimo. 

5)  Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  prokuratūros  įstatymo  2  straipsnio  1,  2  ir  3

punktais prokuratūra įstatymų nustatytais  pagrindais ir  tvarka organizuoja ikiteisminį tyrimą ir

jam vadovauja, atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei kontroliuoja

ikiteisminio  tyrimo  pareigūnų  veiklą  baudžiamajame  procese.  Vadovaujantis  Lietuvos

Respublikos prokuratūros įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, prokurorų proceso veiklą kontroliuoja

aukštesnysis  prokuroras  ir  teismas.  Aukštesnysis  prokuroras  ir  teismas  nustato  prokurorų

padarytus proceso įstatymų pažeidimus ir panaikina neteisėtus sprendimus.

STT procesinę ikiteisminio tyrimo priežiūrą vykdo prokuratūra, o kiekvienas asmuo savo

pažeistas teises ir teisėtus interesus turi teisę ginti kreipdamasis į teismą.

Pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas                                                            Mikas

Bukauskas

Rolandas Olšauskas, tel. (8 706) 63317


