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225 straipsnis. Kyšininkavimas 

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

netiesiogiai pats ar per tarpininką 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 pats ar per tarpininką 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 pats ar per tarpininką 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 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. 

5. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar 

susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už 

konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

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

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876 

 
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 pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba 

davė kyšį, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=301997&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c371df70abe111e6b844f0f29024f5ac
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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 pats ar per tarpininką 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, tiesiogiai arba netiesiogiai 

pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL 

vertės kyšį, 

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-653, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15859 

 
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai 

pats ar per tarpininką 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, tiesiogiai arba 

netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs 

ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs 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, 

tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką 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. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per 

tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam 

asmeniui. 

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30) 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876 

 
227 straipsnis. Papirkimas 
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką 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 tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką 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 neteisėtą veikimą ar neveikimą 

vykdant įgaliojimus, 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d13dec70a9c411e78a4c904b1afa0332
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=258888&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c371df70abe111e6b844f0f29024f5ac
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3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba 

netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 

250 MGL vertės kyšį,  

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-653, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15859 

 
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba 

netiesiogiai pats ar per tarpininką 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, padaręs šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytus veiksmus, atsako pagal šį 

kodeksą už siekimą kyšiu tiek valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens konkretaus veikimo ar 

neveikimo vykdant įgaliojimus, tiek ir išimtinės padėties arba šio asmens palankumo, nepaisant to, 

kaip jo veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

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

buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per 

tarpininką 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. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per 

tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam 

asmeniui. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

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

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24) 

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876 

 
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. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 

 

2281 straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d13dec70a9c411e78a4c904b1afa0332
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=209705&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=301997&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c371df70abe111e6b844f0f29024f5ac
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=301997&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
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Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikdamas registratoriaus funkcijas 

viešame registre neteisėtai įregistravo teises į daiktą, 

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 
Kodeksas papildytas straipsniu: 

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 

 

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas 

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar 

jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, 

juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, 

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 

 

230 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas 

1. Šiame skyriuje nurodyti valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės 

pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, 

dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių 

institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, 

taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas. 

2. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris, nesvarbu, koks jo statusas pagal 

užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos teisės aktus, atlieka valdžios atstovo 

funkcijas, įskaitant teismines, turi administracinius įgaliojimus arba kitaip užtikrina viešojo 

intereso įgyvendinimą dirbdamas ar kitais pagrindais eidamas pareigas užsienio valstybės ar 

Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje arba tarptautinėje 

ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, arba juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, 

kuriuos kontroliuoja užsienio valstybė, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas. Užsienio 

valstybe laikoma bet kokia užsienio teritorija, nesvarbu, koks jos teisinis statusas, ir apima visus 

valdymo lygmenis ir sritis.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2048, 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18711 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
3. Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme 

numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje 

organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba 

turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, 

taip pat arbitras arba prisiekusysis. 

4. Šiame skyriuje nurodytas kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau 

ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės 

neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo 

ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. 

5. Šiame skyriuje nurodytas įgaliojimų vykdymas apima bet kokį naudojimąsi valstybės 

tarnautojo ar jam prilyginto asmens padėtimi, nesvarbu, ar tai patenka į valstybės tarnautojui ar 

jam prilygintam asmeniui teisės aktais apibrėžtą įgaliojimų sritį, ar ne.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
6. Šio kodekso 72 straipsnio nuostatų taikymo tikslais šio skyriaus 226 straipsnio 1, 3, 

5 dalyse ir 227 straipsnyje uždraustų veikų rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš šių 

veikų gautas bet kokio pavidalo turtas, įskaitant turtinę naudą, atsiradusią dėl pageidaujamo 

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

nesvarbu, ar ji gauta vykdant veiklą, kuria teisės aktų nustatyta tvarka gali būti verčiamasi teisėtai, 

ar ne. 
Papildyta straipsnio dalimi: 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=237323&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=56665740938111e5a6f4e928c954d72b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64


 

 5 

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472 

 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13) 

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05) 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c371df70abe111e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad26880478e11e7846ef01bfffb9b64
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=237323&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=402516&b=

