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ĮSAKYMAS 
DĖL KORUPCIJOS POLITIKOS IR PREVENCIJOS PATVIRTINIMO 

 

2021 m. kovo 1  d. Nr. A- 17 
Vilkyškiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57- 

2297) 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 

2004, Nr. 83-3015), Pagėgių savivaldybės  2016 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T- 52 „Dėl 

korupcijos prevencijos ir kontrolės Pagėgių savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir 

organizacijose bei viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija, 

užtikrinimo“:            

1. T v i r t i n u :   

1.1. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ korupcijos prevencijos 

politiką (pridedama);  

1.2. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ korupcijos prevencijos 

tvarkos aprašą (pridedama); 

1.3. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2021-2023 metų  korupcijos 

prevencijos programą (pridedama).  

1.4. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2021-2023 metų  korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).   

2. S u d a r a u darbo grupę, atsakingą už korupcijos prevenciją bei kontrolę VšĮ ,,Pagėgių 

krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ iš šių darbuotojų:  

2.1. Ilona Meirė - VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė, 

darbo grupės pirmininkas. 

2.2. Ramutė Barkauskienė - VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo  informacijos centras“ 

buhalterė, darbo grupės narys. 



2.3. Zita Gečauskaitė - VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ valytoja, 

darbo grupės narys. 

3. P a v e d u  darbo grupei:  

3.1. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ atlikti veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;  

3.2. rengti kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;  

3.3. analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos 

centras“ direktoriumi paviešinti kitiems įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta 

tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;  

3.4. teikti VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktoriui pasiūlymus 

dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigos veiklos srityje, kad šioje įstaigoje nustatyti 

korupcijos faktai nepasikartotų;  

3.5. bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei 

užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir 

kontrolę;  

3.6. atlikti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu susijusią 

veiklą.  

  

 

Direktorė                                                                                                    Ilona Meirė 
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