
INFORMACIJA, Į KĄ GALIMA KREIPTIS, SUSIDŪRUS  

SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA 

 
Gerbiami VšĮ Biržų ligoninės pacientai ir jų artimieji, 

Viešosios įstaigos Biržų ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos 

apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine 

padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių 

veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą 

ar papirkimą). Todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, 

kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. 

 

  

VšĮ Biržų ligoninė 

 
Jeigu Jūs mūsų įstaigoje susidūrėte su galimais korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, prašome 

Jūsų, apie tai pranešti: 

 Ligoninės telefonu: 8 450 43090, 

 Elektroniniu paštu: birzu.ligonine@birzuligonine.lt 

 Raštu adresu: VšĮ Biržų ligoninė, Vilniaus g. 115, LT-41115 Biržai. 

 

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti: 

 Vardą, pavardę, 

 Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti) 

 VšĮ Biržų ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas, 

 Skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškia korupcinio pobūdžio veika, taip pat vieta, 

laikas, kitos aplinkybės, 

 

VšĮ Biržų ligoninėje asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą - radiologijos 

kabineto vedėja Lolita Čeponienė. 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijai apie korupcijos atvejus galima pranešti: 

 
Apie korupcijos atvejus galima anonimiškai informuoti: 

 Nemokamu Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonu: +370 800 66004  

 Elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt 

 

 

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) apie korupcijos atvejus galima pranešti: 

 

 Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu: +370 5 2663333, 

 Elektroniniu paštu:  pranesk@stt.lt 

 Faksu: 8 5 2663307, 

 STT interneto svetainėje www.stt.lt palikdami pranešimą, 

 Raštu, 

 Tiesiogiai kreipiantis į STT pareigūnus 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. 

 

VšĮ Biržų ligoninės administracija atkreipia 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.  
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