KAIP ATSIDĖKOTI?
GERU ŽODŽIU IR ŠYPSENA!
•
Norite atsidėkoti sanatorijos personalui?
•
Niekada neverskite jo ir savęs jaustis
nepatogiai, nesiūlykite kokių nors daiktų,
produktų, pinigų, paslaugų ar dovanų.
• Sanatorijos
personalas,
priimdamas
daiktus, produktus ar kitokią naudą, gali gauti
drausminę
nuobaudą,
būti
patrauktas
administracinėn ar baudžiamojo atsakomybėn.
Jeigu darbuotojas atsisako priimti siūlomus
daiktus, produktus, dovanas ar paslaugas, jis
elgiasi teisingai. Teisės aktai sanatorijos
personalą įpareigoja apie siūlomą kyšį – neteisėtą
veikimą – pranešti teisėsaugai.
• Norite atsidėkoti sanatorijos personalui
už kokybišką, malonų, rūpestingą, kultūringą
aptarnavimą siūlome parašyti gražų atsiliepimą
mūsų „Padėkų knygoje“, kurią galite rasti
sanatorijos registratūroje, taip pat sanatorijos
interneto svetainėje www.palangosgintaras.lt.

Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo
informavimo telefonu (8 800) 66 004, elektroniniu
paštu korupcija@sam.lt. Jei susidūrėte su
sanatorijos personalo galimai neskaidriais
veiksmais, apie tai galite pranešti sanatorijos
direktoriui telefonu (8 460) 41 230, taip pat
el.paštu korupcija@palangosgintaras.lt arba raštu,
ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai
sanatorijos direktoriui arba Korupcijos prevencijos
pirmininkui, adresu: VŠĮ Palangos vaikų
reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“
Vytauto g. 30, LT-000135, Palanga. Taip pat
rašykite
mums
elektroniniu
paštu
korupcija@palangosgintaras.lt
Jei norite, kad Jūsų teikiama informacija
padėtų kovoti su korupcija, remkitės faktais –
nurodykite įvykio datą, laiką, vietą, kyšio dalyką,
su įvykiu susijusių asmenų vardus, pavardes,
užimamas pareigas ir kitas aplinkybes.
SKAIDRUMAS – viena iš VšĮ Palangos vaikų
reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“
vertybių!
KAS YRA KORUPCIJA?
• Tai neigiamas socialinis reiškinys,
kuriam dalis visuomenės pritaria, siekdama
naudos ir visiškai nesirūpindama dėl kitiems
žmonėms ir valstybei daromos žalos.

TEIGIAMAS JŪSŲ ATSILIEPIMAS –
GERIAUSIAS IR SKAIDRUS BŪDAS
ĮVERTINTI SANATORIJOS PERSONALO
DARBĄ.

KORUPCIJOS FORMOS
• Dažniausiai pasitaikančios korupcijos
formos yra kyšininkavimas, papirkimas, prekyba
poveikiu (kai asmuo tarpininkauja kyšį
duodančiam ir jį priimančiam asmeniui).

SVARBU!
Net už pažadą, susitarimą ar provokavimą
įteikti ar priimti kyšį yra numatyta
baudžiamoji atsakomybė.
Jei iš Jūsų reikalaujama kyšio arba žinote
atvejų, kai kyšio buvo reikalaujama, galite apie tai
pranešti asmeniškai arba anonimiškai Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tel. (8 5)
266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba

KAIP ATSKIRTI KYŠĮ NUO DOVANOS?
• Kyšis suprantamas kaip „paperkamoji
dovana“, tai yra ne tik pinigai, daiktai, maisto
produktai, alkoholis, bet ir paslaugos, atleidimas
nuo turtinių įsipareigojimų ir kt.
• Kyšiu laikoma bet kokios formos nauda,
kai ji gaunama ar teikiama už sanatorijos
personalo jau priimtus, priimamus ar priimsimus
sprendimus.

•Taigi, jei sanatorijos personalui duodama
šokolado, kavos, vaisių, alkoholio, vaišinama
pietumis ar įteikiama pinigų, reiškia, kad daroma
neteisėta veika.
• Toks atsidėkojimas pagal įstatymus ir
kitus teisės aktus traktuojamas kaip neteisėtas
atlygis, korupcinis elgesys arba kyšis. Jei kyšis
duodamas tiek prieš atliekamus tam tikrus
veiksmus, tiek po jų atlikimo, abiem atvejais tai
yra nusikaltimas – papirkimas. Jei kyšis
priimamas, tai yra kyšininkavimas.
KYŠIS IR ATSAKOMYBĖ
• Jei kyšis yra duodamas, kaltas yra tas,
kuris jį duoda. Toks veiksmas yra vadinamas
papirkimu ir už tai Lietuvos Respublikos
baudžiamajame
kodekse
yra
numatyta
baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas, laisvės
apribojimas arba laisvės atėmimas iki 7 metų.
Bausmės dydis priklauso nuo kyšio vertės.
• Jei kyšis yra priimamas, kaltas yra tas,
kuris kyšį priima. Tai yra vadinama
kyšininkavimu
ir
Lietuvos
Respublikos
baudžiamajame kodekse už tai yra numatyta
baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas arba
laisvės atėmimas iki 8 metų. Bausmės dydis
priklauso nuo kyšio vertės.
• Taigi abiem atvejais – tiek kyšį
siūlantys, duodantys, tiek imantys ar jo prašantys
asmenys būtų baudžiami įstatymų numatyta
tvarka.
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija
„Palangos gintaras“
Vytauto g. 30, 00135 Palanga
Tel. (8 460) 41 230
El. paštas www.palangosgintaras.lt

