PRANEŠKITE APIE GALIMĄ KORUPCIJĄ
ĮSTAIGOS VADOVUI
Apie Kauno slaugos ligoninėje galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus
tapataus pobūdžio teisės pažeidimus, galite informuoti ligoninės direktorę:
 Raštu (ant voko ar rašto būtina nurodyti: asmeniškai direktoriui, Viešoji įstaiga Kauno
slaugos ligoninė, Armatūrininkų g. 4, LT-52372, Kaunas).
 Telefonu: (8 37) 370 430 arba elektoriniu paštu: info@kaunoslauga.lt
 Kreipiantis tiesiogiai (III aukštas).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI
Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) Kauno slaugos ligoninėje galite pranešti Sveikatos
apsaugos ministerijai:
 Raštu.
 Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu (anonimišku) informavimo tel. 8 800 66 004.
 Sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo telefonu (85) 268 51 10, (85) 268 51 08 (darbo
dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.).
 Elektroniniu
paštu:
korupcija@sam.lt;
vytautas.sveikauskas@sam.lt;
ramunas.danys@sam.lt; nadezda.klociok@sam.lt.
 Tiesiogiai kreipiantis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių,
adresu, Vilniaus g. 33, Vilnius, kabinetas Nr. 422.
Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
 vardą, pavardę;
 gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ir ligoninės
pavadinimą;
 skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat
vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu,
reikšmingas aplinkybes;
 ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus
vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius)
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI
Kauno slaugos ligoninės administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei ligoninė, nei
Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kuri
atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas:
STT apie korupciją galima pranešti:
 Raštu.
 Paliekant pranešimą STT svetainėje, pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją /
palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti
korupciją“.
 Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio
dienomis).
 Faksu (8 5) 266 3307.
 Elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt.
 Kreipiantis tiesiogiai į STT pareigūnus STT Administravimo valdybos Pareiškimų
nagrinėjimo skyriuje, adresu, A. Jakšto g. 6, Vilnius arba STT teritoriniuose padaliniuose:
Kaune, Spaustuvininkų g. 7, Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Šiauliuose, Vilniaus g.
140, Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

