KAS YRA KORUPCIJA?
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) suprantama kaip piktnaudžiavimas tarnyba,
siekiant asmeninės naudos, bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis
jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau
ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos
viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar
kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų
viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo
priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas,
tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės
tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos,
kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei
įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją,
kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų
paslaugų teikimo kokybę.

GERBIAMI PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖS DARBUOTOJAI, PACIENTAI IR JŲ
ARTIMIEJI!
PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Kreipiuosi į Jus ragindamas pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas
įstaigoje raštu adresu: Vytauto g. 153, LT-00163 Palanga, ar elektroniniu paštu korupcija@prl.lt
Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
• vardą, pavardę;
• gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
• sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
• 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 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės Direktoriui,
Vytauto g. 153, Palanga, LT-00163.
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir
suteiktos informacijos konfidencialumą.

Specialiųjų tyrimų tarnybai apie korupciją galima pranešti:
•visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33
(taip pat ir poilsio dienomis),
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
• „karštosios linijos“ telefonu Klaipėdoje (8 46) 310093
• elektroniniu paštu klaipeda@stt.lt.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos
Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose
padaliniuose:
• Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
• Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
• Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
• Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

