
Gerb. VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRO PACIENTAI 

 Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, 
prisijungdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų 
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros srityje, griežtai pasisako prieš neteisėtus 
mokėjimus medicinos darbuotojams ir kitas korupcijos apraiškas. 
 Informuojame, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio 
(piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, bet ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais 
nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo. Pažymime, jog geriausia padėka 
medicinos darbuotojui yra Jūsų nuoširdi šypsena. 
              Apie galimas korupcinio pobūdžio apraiškas VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos 
priežiūros centre galite raštu informuoti įstaigos direktorių arba į už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą atsakingą asmenį. 
  
 Apie galimas korupcinio pobūdžio apraiškas galima pranešti: 
 • telefonu (8 528) 58 222; (8 528) 58 225 
 • elektroniniu paštu gitana.sapranauskiene@elektrenupspc.lt 
 
 Taip pat apie galimą korupcijos atvejį VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos 
priežiūros centre galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:  
 
 •  raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius); 
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu pasitikėjimo telefonu  
 8 800 66 004; 
 •  Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu, Vilniuje (8 5) 268 51 10, 

 • elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; vytautas.sveikauskas@sam.lt; 
 ramunas.danys@sam.lt; nadezda.klociok@sam.lt 
 
 Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos 
Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 
33, 413 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 260 47 08). 
 Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad nei įstaiga, nei Sveikatos apsaugos 
ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias 
teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). 
  
 STT  apie korupciją galima pranešti: 
 
 •  raštu, 
 • palikti 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 +370 5 266 33 33 
 (taip pat ir poilsio dienomis), 
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, 
 • faksu (8 5) 266 3307.    
 
 VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia 
dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą 
asmenį nusikaltimo padarymu.  

       

   Direktorė Edita Paberalienė 
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