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Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4, 5, 6, 7,

22 straipsniais:

1. T v i r t i n u Pareigų, kurias Akmenės rajono meno mokykloje einantys asmenys

privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:

              1. Mokyklos direktorius.

              2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

              3. Skyrių vedėjai.

4. Akmenės rajono meno mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo vykdyti supaprastintus

viešuosius pirkimus.

              2. Į  p  a  r  e  i  g  o  j  u:

              2.1. šio įsakymo 1 punkte patvirtintame sąraše nurodytus asmenis:

2.1.1. deklaruoti privačius interesus pateikiant deklaraciją elektroniniu būdu Privačių

interesų registre (PINREG);

2.1.2. privačių interesų deklaracijoje nurodyti reikalingus duomenis Lietuvos Respublikos

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka;

2.1.3. atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ir privačių interesų, pasikeitus pateiktoje

deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per

30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

Direktorė                                                                                                                Irina Mikulevič
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