Prane5kite aPie koruPcijq

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenes sveikatos
prieZilros paslaugas nebUq korupcijos aprai5kq (kySininkavimas, tarpininko kylininkavimas, papirkimas,
pitctnauCIiavimas tarnybine padetimi, tarnybos pareigq neatlikimas, ir kitas korupcinio pobEdZio nusikalstamas veikas,
kai tokiq veikq padarymu ii"kiu*u ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti, uZmaskuoti ky5ininkavima ar
papirkimq).
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius yra atsakingas uZ korupcijos prevencij4

ir kontrolg.

I Sveikatos apsaugos ministerij4 gali kreiptis
I Sveikatos apsirrgos ministerij4gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsiZvelgiant i jo pilietybe, amLhL
socialing paded ir kitus kriterijur. K."iptis reiktq tuo atveju, jei asmuo mano tur[s Ziniq arba pagisq [tarimq apie
sveikatos iist"*os darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobEdZio nusikalstamas veikasSveikatos apsaugos ministerija ragina prane5ti apie korupcij4
Apie korupcijos atvej[ (-us) praneSkite:

-

-

raStu,

,,sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
263 51 10, 268 5108 (darbo dienomis nuo
Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje (8
15
val. 45 min.),
val.
iki
penkadien[nuo
8
i5skyrus
8 val. iki 17 val,
elektroniniu paStu vytautas.sveikauskas@sam.lt; vidmantas.eigelis@sam.lt.

,

Kreipiantis ra5tu pageidautina nurodyti:

o
.
.
o

o

vard% pavardg;
gyvenamosios vietos adres4 (atsakymui pateikti);

sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundiiami, vardq pavardg, pareigas arba institucijos
pavadinim6
skundZiamus veiksmus, kuriais pasirei5kia korupcinio pobiidZio nusikalstama veikq taip pat viet4 laikq
aplinkybes, asmenis, galindius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jiisq manymu, reikSmingas aplinkybes.
Ant voko butina nurodyti - asmeni5kai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus ved€jui, Sveikatos
apsaugos ministerij a,Vilnius, Vilniaus g.3 3.

I Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
g. 33, 406 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 260 47
Vilniaus
Vilniuje,
skyriq priimami Sveikatos-apsaugos ministerijoje,
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreipis

08).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai, esant

asmens

pageidavimui, uZtil<rina jo asmens duomenq ir suteiktos informacijos konfidencialumq.
Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia demest kad Lietuvos Respublikos istatymai draudZia SmeiXi
ar melagingai kaltinti kitl asrnen[ nusikaltimo padarymu. UZ tokius veiksmus nustatyta baudZiamoji atsakomybe
Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso 236 straipsnyje.
Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventojq demesi kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi
teises ir igaliojimrf tirti korupcinio pobiidZio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiqjq
nustatytas
tyrimq tarnyba. (toliau - ST"f). STT atskleidZia ir tiria l-ietuvos nesnublikos
straipsnis),
ky3ininkavim4(226
tarpininko
straipsnis),
{orupiinio pobUdZio nusikalstamas veikas: kySininkavim4(225
pareigq
neatlikimq(Zz9
(228
tamybos
padetimi
straipsnis),
tamybine
piktnaudZiavim4
pupirti-q 1iZ7 straipsnis),
itraipsrlsl ir kitas Sif istatymo 2 straipsnio 2 dalyje ivardytas korupcinio pobiidZio nusikalstamas veikas, kai tokiq
veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti, uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkimq-

baudZi

STT apie korupcij4 galima prane5ti:

-

rastu,

vis4 par4 veikiandiu ,,kar5tosios linijos" telefonu Vilniuje (S 5) 266 33 33 (taip pat

ir

poilsio

dienomis),

elektroniniu Pa5tu stt@stt.lt,

faksu (85)2663307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis i STT pareigiinus, priimami STT Administravimo valdybos
Parei5kimrl nagrinejimo skyriuje, esandiame Vilniuje, A. JaKto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:
Kaune, SPaustuvininkq g. 7;
PaneveZyje, Vasario l6-osios g.22;
Siauliuose, Vilniaus g.140;
Klaipedoje, Pilies g.l2A.

-

