
  

 

 

 

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS 

INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 
 

2022  m. kovo     d.   Nr. V1- 

Jonava 
 

 

                 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 

straipsnio 5 dalimi, 4,5,7,8,9 straipsniais, 22 straipsnio 1 dalies 2 p. ir 2 dalimi bei Privačių interesų 

deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu, 42 

punktu: 

1. T v i r t i n u  Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos pareigybių, kurias 

einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą: 

1.1. direktorius; 

1.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

1.3. direktoriaus pavaduotojas ūkiui; 

1.4. viešųjų pirkimų organizatorius; 

1.5. viešųjų pirkimų iniciatorius; 

1.6. viešųjų pirkimų komisijos nariai; 

1.7. ekspertai.  

2. Į p a r e i g o j u  darbuotojus, išvardintus šio įsakymo 1 punkte, teikti privačių interesų 

deklaracijas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 kalendorines dienas, po deklaruojančio asmens 

statuso įgijimo dienos, per Privačių interesų registrą, adresu:  https://pinreg.vtek.lt  

 

 

 

   Direktorė                             Rita Trimonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Birutė Platkauskienė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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