
 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GARGŽDŲ TURGUS” 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GARGŽDŲ TURGUS” KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS  IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr.V-10   

Gargždai 

 

Siekdamas užtikrinti Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gargždų turgus” (toliau – 

Bendrovė) vykdomos veiklos skaidrumą bei užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms: 

1 .  t v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės „Gargždų turgus“:  

1.1. korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programą; 

1.2. korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planą; 

1.3. korupcijos prevencijos tvarkos aprašą. 

 2. n u s t a t a u, kad pranešimai dėl Bendrovės darbuotojų galimai korumpuotų veiksmų, 

apgaulės ar piktnaudžiavimo pateikiami šiais būdais: 

2.1. telefono Nr. +370 698 30478; 

2.2. el. pašto adresu gargzdu.turgus@inbox.lt;   

2.3. arba tiesiogiai atvykus į Bendrovės būstinę, adresu P. Cvirkos 6, Gargždai 

(pranešimas gali būti paliktas Bendrovės pašto dėžutėje). 

2. s k i r i u vadybininkę-administratorę Loretą Dabulskienę atsakinga už korupcijos 

prevenciją. 

3. p a v e d u vadybininkei-administratorei Loretai Dabulskienei: 

3.1. registruoti gautus pranešimus Pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnale 

(registre); 

3.2. apie gautą pranešimą nedelsiant informuoti Bendrovės direktorių; 

3.3. per Bendrovės direktoriaus nustatytą terminą ištirti bei įvertinti ar darbuotojo, dėl 

kurio gautas pranešimas, veikoje yra piktnaudžiavimo, susijusio su korupcija, požymių ir parengti 

tyrimo išvadą. Esant reikalui, tyrimui atlikti inicijuoti komisijos sudarymą; 

3.4. nustačius, kad darbuotojo veikloje yra korupcijos požymių, teikti Bendrovės 

direktoriui siūlymus dėl priemonių korupcijos prevencijai įgyvendinti; 

3.5. paskelbti viešai 1 punkte nurodytą informaciją; 

3.6. parengti anketą ir kartą per metus iki lapkričio 1 d. apklausti Bendrovės darbuotojus 

ir turgavietės prekiautojus dėl tolerancijos korupcijai nustatymo; 

3.7. viešinti Bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus; 

3.8. bendradarbiauti su Klaipėdos rajono savivaldybės Korupcijos komisija ir Specialių 

tyrimų tarnyba (STT).iau 

4. n u r o d a u, kad: 

4.1.asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos 

konfidencialumą; 

4.2. draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti 

darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus kai aukštesnės galios teisės aktai 

numato kitaip. 

 

 
Direktorius                                         Remigijus Budginas  
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