
DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS 
 

Asmenys susidūrę su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Joniškio ligoninėje, gali: 
 

 kreiptis darbo valandomis tiesiogiai į asmenį, atsakingą už korupcijos 
prevenciją Joniškio ligoninėje, Administracijos patalpose III a. 3.26 

kabinetas (vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai), telefonu (8 426) 
51764, elektroniniu paštu pavaduotoja@joniskioligonine.lt arba raštu 

adresu Pašvitinio g. 21, LT-84152, Joniškis. 
 

 kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją: 

 
o tiesiogiai į Korupcijos prevencijos skyrių: interesantai priimami 

Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. Nr. 33, Vilniuje, 413 
kabinetas (telefonai: (8 5) 2661495, (8 5) 2053372, (8 5) 2604708) 

o raštu: adresu Korupcijos prevencijos skyrius, Sveikatos apsaugos 
ministerija, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius 

o Sveikatos  apsaugos  ministerijos  nemokamo  informavimo  telefonu 
8 800 66 004 

o Sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 
268 51 10, (8 5) 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., 

išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.) 
o E-paštu vytautas.sveikauskas@sam.lt; nadezda.klociok@sam.lt; 

ramunas.danys@sam.lt; 
 

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti: 

 vardą, pavardę,  

 gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti), 
 Joniškio ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, 

pareigas, 
 skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškia korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, 
 taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir 

kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia 
šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už 

tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 

 
Dėmesio: Joniškio ligoninė neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos 
Baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:  

 kyšininkavimą (225 straipsnis),  
 tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis),  

 papirkimą (227 straipsnis),  
 piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), 

 tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis), 
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 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. 
 

STT apie korupciją galima pranešti: 
 raštu, 

 palikti pranešimą STT interneto 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, 

 elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, 

 faksu (8 5) 266 3307. 
 Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT 

Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame 
Vilniuje, A. Jakšto g. 6, 

 teritoriniuose STT padaliniuose: 
- Kaune, Spaustuvininkų g. 7; 

- Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; 
- Šiauliuose, Vilniaus g. 140; 

- Klaipėdoje, Pilies g. 12 a. 
 

    Joniškio ligoninės administracija  
 

 
 


