
Pranešti apie korupciją galite: 

 

1. Specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-

pranesima-cia, pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, telefonu (8 5) 266 3333 

 

2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu 

https://www.epolicija.lt/report-anonymous  

 

3. Sveikatos apsaugos ministerijai: elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; arba 

anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2). 

 

 

Kauno klinikų vidinis pranešimų kanalas: 

 

Bet kuris asmuo, turintis informacijos apie pažeidimą Kauno klinikose ir kuris su Kauno 

klinikomis siejamas (ar buvo siejamas) tarnybos ar darbo santykiais arba sutartiniais santykiais 

(konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) gali pranešti apie pažeidimą:  

 

• raštu, atsiunčiant pranešimą paštu (adresas: Eivenių g. 2, Kaunas) su žyma 

„KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;  

 

• elektroniniu paštu, adresu pranesk@kaunoklinikos.lt;  

 

•  asmeniškai, informuojant už korupcijos prevenciją Kauno klinikose atsakingą asmenį (toliau 

– Kompetentingas subjektas), atvykus į Kauno klinikas, adresas Eivenių g. 2, kabineto Nr. 8, 

darbo laiku (nuo 8.00 val. iki 16 val. 30 min.), tel. 8 37 32 6268; 

 

• pranešant apie galimą pažeidimą, rekomenduojama kartu pateikti užpildytą Pranešimo apie 

pažeidimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. 

nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“; 
 

• teikiant prašymą laisvos formos pranešimu, turi būti nurodoma, kas, kada, kokiu būdu ir kokį 

pažeidimą galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą data ir 

aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip – kam buvo pranešta, ar buvo gautas 

atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jeigu su pranešime nurodyta 

įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti. 

Jei įmanoma pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, 

atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius. Asmeniui, teikiančiam informaciją apie 

pažeidimą, taip pat rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens 

motyvus darant pažeidimą, jei jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, 

jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. 
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