NVSC DARBUOTOJŲ SKAIDRUMO ATMINTINĖ
Mieli kolegos,
Skaidrumas yra viena iš pagrindinių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
– NVSC) vertybių. Puoselėdami šią vertybę prisiminkite šiuos patarimus, leisiančius Jums elgtis užtikrintai ir profesionaliai
atliekant savo tiesiogines funkcijas:
•

NVSC darbuotojams draudžiama siūlyti, žadėti, duoti tretiesiems asmenims, ar iš jų prašyti, priimti ir sutikti gauti pinigus,
tiesiogines ir/ar netiesiogines dovanas ar pramogas bei visas kitas gėrybes;

•

asmenis, norinčius atsidėkoti už suteiktas paslaugas, NVSC darbuotojas privalo informuoti, kad kitokios padėkos kaip
teigiamo atsiliepimo apie savo ar įstaigos darbą nepriima;

•

jei asmuo bando atsidėkoti įteikdamas bet kokią dovaną, NVSC darbuotojas turi kategoriškai atsisakyti ją priimti,
paaiškindamas, kad priimti dovanas draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai;

•

NVSC darbuotojai turi žinoti, kad nusikaltimas yra ir pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti
kyšį ar tarpininkavimas;

•

už siūlymą, pažadą ar susitarimą priimti kyšį, taip pat už neteisėto atlygio (kyšio) davimą ar paėmimą yra numatyta
atsakomybė tiek jį duodančiam, tiek jį imančiam asmeniui;

•

savo doru elgesiu NVSC darbuotojas turi būti pavyzdžiu kolegoms ir kitiems asmenims.
Pranešk apie korupciją:
1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau - STT):
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10-1 straipsnio pakeitimai pagal
kuriuos valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (jei jis
gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veiklos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veiklos padarymą ir
jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų), išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo
artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. STT parengta atmintinė (pridedama), kuria
siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.
Palikti pranešimą STT svetainėje galima užpildant Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą
formą https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ ir ją pateikiant elektroniniu paštu
pranesk@stt.lt. Arba visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
2. Lietuvos policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:
3.1. elektroniniu paštu korupcija@sam.lt, ministerija@sam.lt;
3.2. anonimišku nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2);
3.3. raštu.
! Prisiminkite, Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.
Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

