VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS LIGONINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO
2021 m. sausio 22 d. Nr. V-16
Jonava
Vadovaudamasis 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymu Nr. VIII-371 (toliau – įstatymas) aktualia redakcija, 2020 m. gruodžio 30 d.
vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos
formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ bei siekdamas
užtikrinti ir kontroliuoti, kad deklaruojantys asmenys įstaigoje laikytųsi įstatymo nuostatų:
1.
T v i r t i n u pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašą (pridedama);
2.
Į g a l i o j u vyriausiąjį personalo vadybininką teikti rekomendacijas dėl įstatymo
nuostatų laikymosi bei kontroliuoti darbuotojų, einančių 1 punktu patvirtintame sąraše nurodytas
pareigas, privačių deklaracijų pateikimą.
3.
Į p a r e i g o j u :
3.1. darbuotojus, einančius 1 punktu patvirtintame sąraše nurodytas pareigas, iš naujo
deklaruoti privačius interesus interneto svetainėje https://pinreg.vtek.lt/app/ ne vėliau kaip iki 2021
m. vasario 28 d. Atsiradus naujų įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų ar privačių
interesų, pasikeitus pateiktoje deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams,
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.
3.2. vyriausiąjį personalo vadybininką darbuotojo priėmimo, skyrimo į pareigas ar
deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus
asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, apie pareigą pateikti deklaraciją;
3.3. naujai į 1 punktu patvirtinto sąrašo pareigybes priimamus, paskirtus ar deklaruojančio
asmens statusą įgijusius darbuotojus privačius interesus deklaruoti per 5 darbo dienas nuo priėmimo
į darbą, paskyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgavimo dienos;
4.
L a i k a u n e t e k u s i u g a l i o s 2016 m. rugpjūčio 2 d. direktoriaus
įsakymą Nr. V-91 „Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo ir kontrolės viešojoje įstaigoje
Jonavos ligoninėje“.
5.
N u r o d a u :
5.1. sekretoriui su įsakymu elektroniniu paštu supažindinti padalinių vadovus;
5.2. padalinių vadovams su įsakymu su pažindinti darbuotojus.
6.
P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę vyriausiajam personalo vadybininkui.

Direktorius

Rengė Gabija Mikelionienė, tel. (8 349) 69 104, el. p. personalas@jonavosligonine.lt
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PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS DARBUOTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI
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1. Direktorius
2. Direktoriaus pavaduotojas
3. Gydytojas
4. Skyriaus vedėjas
5. Teisininkas
6. Vaistininkas
7. Viešųjų pirkimų specialistas
8. Vyriausiasis buhalteris
9. Vyriausiasis personalo vadybininkas
10. Vyriausiasis slaugos administratorius

