
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

 RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ, 

PASKYRIMO 

 

2021 m.  gruodžio     d. Nr. 1V- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 1 

dalimi: 

1. P a v e d u  Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai, sudarytai vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1V-258 “Dėl 

korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo“ vykdyti asmenų, kurie atsakingi už 

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą savarankiškoje įstaigoje funkcijas Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyboje nuo 2022 m. sausio 1 d. iki kol bus įkurtas atskiras padalinys arba paskirtas 

atsakingas asmuo. 

2. P a v e d u  l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Augučiui Čėsnai vykdyti šio įsakymo 

vykdymo kontrolę. 

3. N u r o d a u Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėjai 

Vilmai Ulickytei-Petrauskienei paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o l. e. direktoriaus 

pavaduotojo pareigas Augutį Čėsną, Tinklų reguliavimo departamento vyriausiąjį patarėją Viktorą 

Syrusą ir l. e. Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyriaus vedėjo 

pareigas Zitą Banytę su  šiuo įsakymu supažindinti pasirašytinai.   

 

 

Direktorius                                                                                                          Feliksas Dobrovolskis 
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