
Ką turi žinoti pacientas? 

Pacientas turi žinoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą(Baudžiamojo 

kodekso (toliau-BK) 225 straipsnis), prekybą poveikiu (BK226 straipsnis), papirkimą (BK 227 

straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK 228 straipsnis), tarnybos pareigų neatitikimą 

(BK 229 straipsnis) ir kitas Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybos  įstatymo 2 straipsnio 2 

dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar 

reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Kyšis – bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui forma išreikštas 

neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens 

teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą. 

Kyšio davimas, nepriklausomai nuo to, kada jis buvo duotas-prieš ar po paslaugos suteikimo, -yra 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

PACIENTAS TURI ŽINOTI, KAD UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS 

VEIKAS (KYŠIO ĖMIMĄ IR DAVIMĄ) YRA NUMATYTA BAUDŽIAMOJI 

ATSAKOMYBĖ. 

Abu šie veiksmai yra neteisėti ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę. BK numatytos bausmės ir už 

kyšio ėmimą (ir provokavimą bei reikalavimą duoti kyšį, BK 225 str.), ir už kyšio davimą  (ir kyšio 

pasiūlymą, pažadėjimą duoti kyšį, BK 227 str.). Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios 

atsakomybės už papirkimą, jei kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, 

pažadėjęs ar davęs kyšį, nedelsdamas apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį pasiūlė, 

pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia. 

KODĖL JŪS, KAIP PACIENTAS, NETURITE ATSILYGINTI GYDYTOJUI, 

SLAUGYTOJAI IR PAPILDOMAI MOKĖTI UŽ PRIVALOMOJO SVEIKATOS 

DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMAS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGAS. 

- todėl, kad gyventojai yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. Dirbantys 

gyventojai moka privalomojo sveikatos draudimo (toliau- PSD) įmokas (iš darbo 

užmokesčio kiekvieną mėnesį atskaitoma tam tikra pinigų suma), nedirbantys gyventojai 

(pensininkai, gyventojai, registruoti darbo biržoje, vaikai ir kt.) draudžiami valstybės 

lėšomis; 

- už apdraustajam teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sumokama teritorinės 

ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis; 

- todėl, kad gydymo stacionare metu papildomai pirkdami vaistus, medicinos pagalbos 

priemones ar apmokėdami kitas su gydymu tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias išlaidas, Jūs 

mokate už tai, už ką sumokėta Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis; 

- todėl, kad žemina Jūsų garbę ir orumą. 
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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. 
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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.  

 


