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                 Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – Korupcijos

prevencijos įstatymas) siekdama kurti korupcijai atsparią aplinką Joniškio istorijos ir kultūros

muziejuje ir imantis priemonių, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti bei atsižvelgiant į Korupcijos

prevencijos įstatymo 13 straipsnyje numatytą pareigą viešojo sektoriaus organizacijose diegti

antikorupcinio elgesio standartus arba vadovautis savarankiškos įstaigos, kuriai viešojo sektoriaus

subjektas yra tiesiogiai arba netiesiogiai pavaldus ir (ar) priskirtas pagal valdymo sritį, patvirtintais

antikorupcinio elgesio standartais bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus 2023 m.

sausio 16 d. įsakymu Nr.T1-1(1.15E) patvirtintu Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų

elgesio kodeksu,  

s k i r i u Audrą Kazlauskaitę, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus administratorę atsakingą

už korupcijos prevenciją ir kontrolę Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje.
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