JONIŠKIO ,,AUŠROS“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO;
ASMENŲ, DEKLARUOJANČIŲ PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO IR
ATSAKINGO DARBUOTOJO UŽ DEKLARACIJŲ PRIĖMIMĄ SKYRIMO
2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. V- 80
Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymu,
1. T v i r t i n u Privačių interesų deklaravimo (PID) tvarką (pridedama).
2. T v i r t i n u sąrašą pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus:
2.1. direktorius;
2.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2.3. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
2.4. skyriaus vedėjas ugdymui;
2.5. viešųjų pirkimų komisijos nariai.
2. S k i r i u buhalterę Editą Norvaišienę atsakinga už deklaracijų iš darbuotojų priėmimą ir
saugojimą.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2015 m.
vasario 9 d. įsakymą Nr. V-22 ,, Dėl pareigybių, kurias užimantys pareigas asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.
Direktorius

Vidmantas Sutnikas

Susipažinome
......................
Vitalija Mačiulienė
2018-.....................

...........................
Violeta Židonienė
2018- ...................

...........................
Vytautas Norvaišas
2018- ....................

...............................
Edita Norvaišienė
2018- ....................

..............................
Aldona Laucienė
2018- ....................

...............................
Kęstutis Motiejuitis
2018- .....................

..............................
Gediminas Mikulėnas
2018 -........................

JONIŠKIO ,,AUŠROS“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS UŽIMANTYS PAREIGAS ASMENYS PRIVALO
DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. vasario 9 d. Nr. V-22
Joniškis

Vadovaudamasis Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių,
patvirtintų 2012 m. liepos 5 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS – 84
„Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų
deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89 – 4682) 52 punktu ir atsižvelgdamas į
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. A –
603 (2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A – 59 redakcija) „ Dėl Joniškio rajono savivaldybėje
valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos
aprašo“ 6 punktą,
1. T v i r t i n u Joniškio „Aušros“ gimnazijos pareigybių , kurias užimantys pareigas
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
1.1. direktoriaus pavaduotojas;
1.2. ugdymo skyriaus vedėjas.
2. N u r o d a u deklaracijas bei jų patikslinimas pateikti gimnazijos direktoriui.
3. N u r o d a u deklaracijas saugoti gimnazijos buhalterijoje atskirame segtuve.

Direktorius

Vidmantas Sutnikas

