
Gerbiami pacientai, 

 

Kreipiuosi į Jus norėdama atkreipti visų dėmesį, kad šios įstaigos medikams nereikia mokėti 

pinigų už apžiūrą, konsultaciją, siuntimo išrašymą, nereikia pirkti dovanų, kad gautumėte 

vienokią ar kitokią paslaugą.  

Jei Jūs gerbiami pacientai, įvertindami mediką norite padėkoti už jo nuoširdų ir atsidavusį 

darbą ligoniui, tad gydytojui parodyta Jūsų šypsena, geras žodis, tvirtas rankos paspaudimas 

yra geriausia Jūsų padėka ir įvertinimas.  

Bet kokią informaciją susijusią su korupcijos pasireiškimu suteiks asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę – bendrosios praktikos slaugytoja Alina Stanevičienė mob. 

868673965 

 

 

Pagarbiai,  

VšĮ Viešvilės ambulatorijos 

vyriausioji gydytoja Laima Balseraitienė 

 
 

Pacientų ir lankytojų dėmesiui! 

      Jeigu Jūs mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar kitais 

tokio pobūdžio teisės pažeidimais, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia 

teisinė atsakomybė, prašome Jūsų, apie tai pranešti telefonu 868673965 (atsakingam 

darbuotojui už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ Viešvilės ambulatorijoje 

bendrosios praktikos slaugytojai Alinai Stanevičienei). Anonimiškumą garantuojame. 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas ir el. paštas 

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos 

atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004., arba rašykite 

laišką el. paštu (korupcija@sam.lt) Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė 

pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia 

korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų 

pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos 

su korupcija institucijai. 

STT pasitikėjimo telefonas ir el. paštas 

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu 

Vilniuje (8 5) 266 3333, arba elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba faksu (8 5) 266 3307, 

arba STT interneto svetainėje www.stt.lt, palikdami pranešimą. Asmenys, pageidaujantys 

tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų 

nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:pranesk@stt.lt
http://www.stt.lt/


padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, 

Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A. 

 

 

Atsakomybė už korupcinius pažeidimus 

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka 

ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS 

(Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso) 

225 straipsnis. Kyšininkavimas 

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai 

pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už 

teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės 

atėmimu iki penkerių metų. 

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai 

pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už 

neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 

septynerių metų. 

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai 

pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 

MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas 

laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. 

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai 

pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 

MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė 

baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu. 

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 

226 straipsnis. Prekyba poveikiu 

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, 

giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, 

tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų 

atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie 

teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai 

arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės 

apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis 

ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei 

viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų 

naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti 

kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės 

tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami 

įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti 

arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 



4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba 

reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas 

laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. 

5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs 

duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba 

paėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda 

arba laisvės apribojimu, arba areštu. 

6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios 

atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar 

pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo 

pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas 

nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos 

žinia. 

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 

227 straipsnis. Papirkimas 

1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės 

tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės 

tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas 

bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės 

tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, 

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs 

duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių 

metų. 

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs 

duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas 

bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu. 

5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo 

reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per 

įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai 

pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos 

institucijos žinia. 

6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas 

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs 

įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji 

organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 

penkerių metų. 

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės 

naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 

septynerių metų. 

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 

 


