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DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRAKTIKOS FORMAVIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siunčia informacinį pranešimą
„Dovana ar kyšis?". Prašome supažindinti valstybės, savivaldybių viešosiose ir biudžetinėse
įstaigose, įmonėse dirbančius asmenis su pridedama informacija apie dovanų ėmimą ir teikimą.
PRIDEDAMA. 3 lapai.
Sveikatos apsaugos viceministre

N. Buinickienė, tel. (8 52) 66 1495, el. p. nadezda.buinickiene@sam.lt

Kristina Garuolienė

atkurtai
Lietuvai

Dovana ar

kyšis?

DOVANŲ ĖMIMO IR TEIKIMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje1, (ir jiems prilyginti asmenys) už savo
darbą gauna atlygį ir jokio papildomo atlygio jie priimti negali, nes Lietuvos Respublikos
baudžiamasis kodeksas (toliau - BK) apibrėžia, kad kyšininkavimas (BK 225 str.), prekyba
poveikiu (BK 226 str.), papirkimas (BK 227 str.), piktnaudžiavimas (BK 228 str.), tarnybos
pareigų neatlikimas (BK 229 str.) yra nusikaltimai, bei jas uždraudžia.
(https://www.e-tar.it/portal/it/iegalActfTAR.2B866DFF7D43/xEUhPgLmWt).
2. BK 7 str. reglamentuoja, kad asmenys atsako pagal BK, nesvarbu, kokia jų
pilietybė ir gyvenamoji vieta, taip pat nusikaltimo padarymo vieta bei tai, ar už padarytą veiką
baudžiama pagal nusikaltimo padarymo vietos įstatymus, kai padaro nusikaltimus,
atsakomybė už kuriuos numatyta tarptautinių sutarčių pagrindu: kyšininkavimą (225 str.),
prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.). Atkreipiame dėmesį, kad pagal BK
baudžiamojon atsakomybėn traukiami visi asmenys (ne tik dirbantys valstybinėje tarnyboje),
kurie padarė nusikalstamą veiką.
3. Yra 3 rūšių dovanos:
3.1. Dovanos, kurios gautos pagal tarptautinį protokolą,: jos leistinos. Pagal
tarptautinį protokolą gautų dovanų deklaruoti nereikia.
3.2. Dovanos, kurios gaunamos kaip civiliniam asmeniui (t. y. asmeniui
privačiame gyvenime iš artimųjų ar draugų, švenčių, gimtadienio proga): jos yra leistinos
privačiu laiku, ir tik privačiame gyvenime.
3.3. Nelegalios

dovanos,

kurios

gaunamos,

paliekamos,

priimamos,

atsiunčiamos ar perduodamos valstybės tarnyboje dirbančiam asmeniui. Visos šios rūšies
dovanos yra nelegalios ir jos yra traktuotinos kaip kyšis - iu priimti negalima. Jokia dovana
negali būti duodama valstybės tarnautojui, nes ji v isada yra traktuotina kaip kyšis.
4. Dovanų deklaravimas:
4.1. Jei esate valstybės tarnautojas - dovanas, gautas ne iš artimų asmenų ir
didesnes negu 150 eurų - turite jas deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Paaiškėjus
aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaracija tikslinama per 7 dienas nuo
aplinkybių paaiškėjimo.
4.2. Duomenis apie dovanas, teikiamas artimiems asmenims, kaip ir apie kitus
deklaruotinus sandorius (t. y. paskolas, pirkimus, pardavimus, dovanas čekių, nuolaidų,
kelionių pavidalu), privaloma pateikti kai jų vertė didesnė nei 3000 eurų. Deklaruojamas
laikotarpis - paskutiniai 12 mėnesių. Terminai deklaracijai pateikti ar patikslinti-žr. 3.1 p.
1Asmenys,

dirbantys valstybinėje tarnyboje -valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai,
teisėjai, žvalgybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių
įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose
ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys
administravimo įgaliojimus, Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus
(atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas
ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos,
suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei
ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo
įgaliojimus (https://www.e-tar.il/portal/lt/legalAct/TAR. C0E550D6ADF0/jYNNTvQiqq)

—

4.3.
Deklaruojamos ir valstybės tarnautojo sutuoktinio (sugyventinio) gautos
dovanos, gautos per paskutinius 12 mėnesių. Terminai deklaracijai pateikti ar patikslinti - žr.
3.1 p.
5. Jei nustatoma padaryta didelė žala dėl paimto kyšio - taikoma baudžiamoji
atsakomybė (žr. BK XXXIII Skyrių „NUSIKALTIMAI IR BAUD ŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI NUOSAVYBEI,
TURTINĖMS TEISĖMS IR TU RTINIAMS INTERE SAMS").
6. Jei nenustatoma didelė žala dėl paimto kyšio - bet koks smulkus paimtas kyšis
(gėlės, šokoladas, pakvietimai j renginius, nuolaidos, puodeliai, kt.) - yra vidaus taisyklių
pažeidimas ir valstybės tarnautojui (jam prilygintam asmeniu) turi būti taikoma drausminė
atsakomybė.
7. Nenustačius didelės žalos dėl politiko paimto kyšio gali būti taikoma drausminė
atsakomybė pažeidus etikos normas (pvz., politikų etikos kodeksą).
8. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar
netiesiogiai pats ar per tarpininką 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. Už didelės vertės kyšį, kuris viršija 250 MGL, taikomas laisvės atėmimas
nuo dviejų iki aštuonerių metų (BK 225 str.).
SANTRAUKA - dovanos VALSTYBĖS TARNAUTOJUI (prilygintam asmeniui)

1.

Dovanos, kurios gautos pagal
tarptautinį protokolą arba tradiciją

LEIDŽIAMA

Deklaruoti nereikia

2.

Dovanos, kurios gaunamos kaip
civiliniam asmeniui
(t.y. asmeniui privačiame gyvenime
iš artimųjų ar draugų, švenčių,
gimtadienio proga, ne darbo metu)

LEIDŽIAMA
tik privačiu laiku, ir
tik privačiame
gyvenime

Dovanas, gautas ne iš
artimų asmenų2 ir didesnes
negu 150 eurų - turite jas
deklaruoti per 30
kalendorinių dienų.

3.

Nelegalios dovanos
(pinigai, šokoladas, tortai, šakočiai,
alkoholiniai gėrimai 3 , nuolaidos,
nuolaidų kuponai, lengvatos įsigyjant
paslaugas ar turtą, bilietai į renginius,
paveikslai,
vertybiniai
popieriai,
nekilnojamas
turtas,
ginklai,
narkotikai, seksual inės paslaugos,
kt.)

DRAUDŽIAMA,
laikoma
KYŠIU

2Artimi

asmenys - valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerysti
įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės)
seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
(https://www.e-tar.lt/portaUU/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0/jYNNTvQiqq)
3Alkoholiniai

gėrimai -Alkoholinių gėrimų dovanojimą kaip dovaną draudžia Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 28 str. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E5C5Cl6B6E6).

Kaip mandagiai atsisakyti DOVANOS/KYŠIO?
„Atsiprašau, bet Jūsų siūlomos dovanos priimti negaliu, nes tokie veiksmai yra NELEISTINI IR NETEISĖTI, L
prieštarauja mano įsitikinimams."
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SAM pavaldžios biudžetinės vielojo administravimo įstaigos
Lietuvos bioetikos komitetas (LBK) (E. Gefenas)
Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM (NTB) (ABūziuvienė)
Radiacinės saugos centras (RSC) (A. Mastauskas)
SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) (V. Gailius)
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (VASPVT)
(N.Ribokienė)
Valstybinė ligonių kasa prie SAM (VLK) (A.Baliukevičius)
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM (WKT) (G. Barcys)
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM (G.Nariūnas)
SAM pavaldžios biudžetinės jstaigos
Higienos institutas (HI) (R- Jankauskas)
Lietuvos medicinos biblioteka (LMB) (S. Kociene)
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) (V.Zimnickas)

EI. paštas
lbekiSbinefika.sam lt
infofoi.transplantaciia.lt
rscfSirsc.lt:
infofSessc sam.lt
vasDvt(S)vasDvt. 20v lt:
vlkfSMk.lt:
wkt/S).wkt.lt:
infofSnvsc.lt

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (SPFSKC) (J. Ruolia)
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) (R. Sabaliauskas)
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) (S. Caplinskas)
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (VTPT) (V. Maitinkienė)
Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC) (0. Davidonienė)
Vilniaus priklausomybės ligų centras (VPLC) (E. Subata)
Kauno apskrities priklausomybės ligų centras (KAPLC) (T.Zikaras)
Klaipėdos priklausomybes ligų centras (KPLC) (L.Andrikis)
Panevėžio priklausomybės ligų centras (PPLC) (N.Sinkūnienė)
Šiaulių priklausomybės ligų centras (ŠPLC) (P.Zevertas)
Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT) (R.Raudys)
SAM pavaldžios viešosios sveikatos priežiūros įstaigos
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė (ATL) (R. Radivonas)
Všį Kauno klinikinė ligoninė (KKL) (G. Abeciūnas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos (KK) (R. Jurkevičius)
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligonine (KJL) (J. Sąlyga)
VšĮ Nacionalinis kraujo centras (NKC) (J. Bikulčienė)
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (PRL) (V. Biskys)
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos Gintaras" (PVRSPG) (K. Speičys)
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė (KL) (L. Vitkus)
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (RKL) (R. Sakalauskas)
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (RPL) (I. Dorošas)
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (RŠL) (V. Makštutienė)
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) (V. Mačiulis)
VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (RVUL) (A. Pamemeckas)
VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė" (RPL) (A Liausėdas)
VšĮ „Vilniaus gimdymo namai" (VGN) (K. Mačiulienė)
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VULSK) (K. Strupas)
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (VULŽK) (A Pūrienė)
SAM pavaldžios kitos įstaigos
UAB „Universiteto vaistinė" (UV) (R. Losinskaja)
VšĮ „Pušyno kelias" (PK) (V. Dumbrovas)
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontroles departamentas (NTAKD) (I. Juozapavičiene)

Rodyklę užpildė

LR Sveikutes nesuges mlfiteteftja
Korupcijos prevencŲ°s^^M&(paraSasj^au^it^Sl^^ pavardė)
Nad_(
OjOI

lekienė
D3-OZ

(data)

institutasfSihi.lt:
direktoref2ilmb.lt:
nvspl(S)nvspl.lt:
centrasfSisdtsc.lt:
smlncfSlsmlnc.lt
ulacfolulac.lt:
infofSlvtpt.lt:
infofSlvpsc.lt
vplcfS).vplc.lt:
infofa)kaplc.lt
knlcfSl.kDlc.lt:
infofSipplc.lt
infofSi.splc.lt
rastinef2Mrat.lt:
infnfSalYtrib.lt:
2kkl@medi.lt:
rastinefSkaunoklinikos.lt
jurliVfSiurlin.lt
nkcadministraciiafSkrauiodonorvste.lt:
palanffafSnrl.lt:
administraciiafSDalanffosffintaras.lt:-.
infofSkaunolieonine.lt:
info(Skal.lt;
infofSDanevezioliffonine.lt:
infofSsianliuliffonine.lt:
nsichiatrijafSrvpl.lt
rvulfSrvul.lt:
infofSrpl.lt:
infofSvffn.lt:
infofSsanta.lt:
administratoriusfSzaleirioklinika.lt:
universvfStakas.lt
infofS.misvnokelias.lt
ntakdfSntakd.lt

