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Vis dar dažnai nesuprantama, kodėl maža 

atsidėkojimo dovanėlė darbuotojui yra laikoma 

kyšiu?

Nes kyšis – tai „paperkamoji dovana“. Tai yra

ne tik pinigai, bet ir paslaugos, daiktai, maisto

produktai, alkoholis, atleidimas nuo turtinių

įsipareigojimų ir pan. Kyšiu laikoma bet kokios

formos nauda, kai ji gaunama ar teikiama už

valstybės tarnautojo jau priimtus, priimamus ar

priimsimus sprendimus. Jei kyšis priimamas,

tai yra kyšininkavimas.

Kadangi skaidrumas yra viena pagrindinių

Regionų apygardos administracinio teismo

vertybių, puoselėdami ją, kviečiame vadovautis

pagrindinėmis nuostatomis bendraujant su

teismo darbuotojais:

• nesiūlykite jokių dovanų už darbuotojų

atliekamas pareigas;

• žinokite, kad valstybės tarnyboje dovanos

gali būti teikiamos ir priimamos tik oficialiai

pagal įstatymus;

• vadinamos „dovanos“, „atsidėkojimai“,

„lauktuvės“ vertinamos kaip kyšis;

• atminkite, kad už neteisėtą atlygį yra

numatyta griežta atsakomybė ir

duodančiam, ir imančiam asmeniui.

Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia

siekiant asmeninės naudos. Tai neigiamas

socialinis reiškinys, kuriam dalis visuomenės

pritaria, siekdama naudos ir visiškai

nesirūpindama dėl kitiems žmonėms ir

valstybei daromos žalos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

• kyšininkavimas;

• prekyba poveikiu;

• papirkimas;

• kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos

padarytos viešojo administravimo

sektoriuje arba teikiant viešąsias

paslaugas siekiant sau ar kitiems

asmenims naudos: piktnaudžiavimas

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų

viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais

įgaliojimais, dokumentų suklastojimas,

sukčiavimas, turto pasisavinimas ar

iššvaistymas, tarnybos paslapties,

komercinės paslapties atskleidimas,

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną

ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu

įgytų pinigų ar turto legalizavimas,

kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo

administravimo funkcijas atliekančio

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos

veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama

ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba

nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar

papirkimą.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ



Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas

ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo

pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT),

prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Ši

pareiga taikoma visiems valstybės tarnautojams

ar jiems prilygintiems asmenims. Išimtis pranešti

apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą

veiką galioja tuo atveju, jeigu tokią veiką galbūt

padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie susidūrimą su korupcija reikia pranešti STT,

prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai,

jeigu:

• turite neginčijamų duomenų, liudijančių apie

šios veikos padarymą, arba

• pats stebėjote ar kitaip fiksavote šios veikos

padarymą.

STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo

įstaiga užtikrins valstybės tarnautojo asmens

duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą.

Apie žinomą korupciją STT galima pranešti

visą parą telefonu (8 5) 266 3333,

faksu (8 5) 266 3307,

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba

paliekant pranešimą STT interneto svetainėje.

Visais korupcijos prevencijos klausimais galite

kreiptis į Regionų apygardos administracinio

teismo Antikorupcinę komisiją, kurios narių

kontaktinius duomenis rasite teismo interneto

tinklalapyje. Šiais klausimais taip pat kreipkitės

į teismo pirmininką.

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai –

kovokime su korupcija kartu! Bendros visų

pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo

socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes

bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines

iniciatyvas.

Informaciją parengė:
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teismo Antikorupcinė komisija


