
VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro korupcijos prevencija

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras yra suinteresuotas, kad teikiant asmens
sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavi-
mo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo
arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Į Rokiškio psichikos sveikatos centrą gali
kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus.
Kreiptis reikėtų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių ar pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos
darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie korupcijos atvejį praneškite:

 raštu;

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.

SAM ragina pranešti apie korupciją nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004.

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad LR įstatymai draudžia
šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta bau-
džiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

VšĮ Rokiškio PSC atkreipia gyventojų dėmesį, kad jis 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 ko-
dekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpi-
ninko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėti-
mi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (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.

Todėl dėl korupcijos apraiškų ASPĮ galite kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33
33, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-
korupcija/palikite-pranesima-cia/

Klipai antikorupcine tematika:

http://www.youtube.com/watch?v=3UOk3zmOmg4#t=13

http://www.youtube.com/watch?v=xRpj9_5AlFA

http://www.stt.lt/lt/vaizdas/

 telefonu  ar  elektroniniu  paštu  (el.  p. rokiskiopsc@gmail.com arba  tel. (8 458) 71 696; (8

458)51 475; (8 620) 20 754; 




