
                      

ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS DĖL KORUPCIJOS APRAIŠKŲ 

ĮSTAIGOJE KORUPCIJA NETOLIARUOJAMA 

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre daug dėmesio skiriama ne 

tik kokybiškam pacientų paslaugų gavimui, profesiniams darbuotojų poreikiams bet ir 

korupcijos prevencijai. 

Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad mūsų įstaigoje nebūtų korupcijos 

apraiškų (kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, kyšininkavimui bei kitokioms 

korupcinio pobūdžio  nusikalstamoms veikoms, kai tokių veikų padarymu siekiama ar 

reikalaujama kyšio, papirkinėjimo arba nuslėpimo užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). 

Asmenis, susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika įstaigoje, prašome netylėti, o pranešti 

apie tai įstaigos vadovui arba asmenims, atsakingiems už korupcijos prevenciją žemiau 

nurodytais telefonais arba nurodytu elektroniniu paštu. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymai draudžia 

šmeižti ar net melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Tokie veiksmai 

netoleruotini. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 236 straipsniu. 

Informuojame, kad VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras neturi 

teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi LR 

specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau STT). STT atskleidžia ir tiria LR baudžiamajame kodekse 

nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), prekybą 

poveikiu (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 

straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 

dalyje įvardintas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama 

ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

 Pacientai arba jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla mūsų 

įstaigoje, kreipkitės: 

1. Į įstaigos vadovą arba asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę raštu, 

elektroniniu paštu: alma.blazaitiene@amrc.lt, telefonu Nr. +370 315 77440 arba              

8-670-29823 (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.45 val., 

penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.). Anonimiškumą garantuojame. 

2. Į sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66004 arba kreiptis 

elektroniniu paštu korupcija@sam.lt 

3. Į STT tarnybą telefonu +370 5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt 

 

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę mūsų įstaigoje: 

1. Alma Blažaitienė – direktoriaus pavaduotoja 

El. p. alma.blazaitiene@amrc.lt, tel. 8-315-77440 arba 8-670-29823; 

2. Giedrė Jezukevičienė – slaugos administratorė, tel. 8-603-11315; 

3. Joana Tenenienė – reabilitacijos administratorė, tel. 8-620-60120; 

4. Romualdas Kurapka – ūkio tarnybos vadovas, tel. 8-616-43226 
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