UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ TIEK
KYŠIO DAVĖJUI, TIEK KYŠIO ĖMĖJUI.
Kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika įstaigoje
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau STT) atskleidžia ir tiria Lietuvos
Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas:
kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis),
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas(229 straipsnis) ir
kitas STT 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.
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite STT:
•

raštu;

•

pranešimu www.stt.lt interneto svetainėje;

•

visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333;

•

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

•

faksu (8 5) 266 3307.

Daugiau informacijos rasite STT internetinėje svetainėje www.stt.lt
Lietuvos

Respublikos

Sveikatos

apsaugos

ministeriją

nemokamo

informavimo

telefonu 8 800 66 004. Detaliau: www.sam.lt.
Į šias įstaigas gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir
kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie
asmens sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas.
Atkreipiame

dėmesį,

kad

bus

užtikrintas

asmens

duomenų

ir

suteiktos

informacijos

konfidencialumas. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti,
darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.
Atkreipiame dėmesį, kad LR įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo
padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236
straipsnyje.

VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro pasitikėjimo telefono numeris
VšĮ Baisogalos pirminiame sveikatos priežiūros centre susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla,
prašome nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą. Pranešti galima tiek asmeniškai, tiek ir anonimiškai. VšĮ Baisogalos PSPC atsakingu už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą paskirta ūkio dalies vedėja Jurga Rimkevičienė,
tel. Nr. (8422) 65066, elektroninis paštas rimkorama@gmail.com
Apie korupcijos atvejus taip pat galite informuoti skambindami
tel. Nr. (8422) 65-818, elektroninis paštas baisogalajuskiene@gmail.com
Esant asmens pageidavimui, užtikrinsime jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos
konfidencialumą.
Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefono numeris
„Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus
anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt
Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote
medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija
labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos
virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta
informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.“
Sveikatos apsaugos ministerija

