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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBIŲ,
KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS,
SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3
punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi,
4 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies 8, 11 punktais, 22 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. kovo 25 d. raštą Nr. S-933-(2.5) „Dėl
deklaruojančių asmenų sąrašo derinimo“ ir įgyvendindamas Rekomendacijų dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo,
patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr.
KS-291, II skyriaus 1 ir 3 punktus, III skyriaus 2 punktą:
1.

T v i r t i n u pridedamą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigybių,

kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą (toliau – sąrašas).
2 . P a v e d u Vidaus administravimo skyriui:
2.1. pasikeitus duomenims, teikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui aktualų
pareigybių sąrašą;
2.2. supažindinti Savivaldybės administracijos darbuotojus, einančius pareigas, įtrauktas į
sąrašą, su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ priemonėmis.
3 . P a v e d u E. plėtros skyriui skelbti aktualų sąrašą Savivaldybės interneto svetainėje.
4.

Į g a l i o j u Vidaus administravimo skyriaus specialistus pasirašytinai informuoti į

pareigas Savivaldybės administracijoje renkamus, priimamus ar skiriamus asmenis (jo priėmimo,
skyrimo į pareigas metu) apie pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją.
Administracijos direktorius

Tomas Jukna

2
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
.................................įsakymu Nr.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBIŲ, KURIAS
EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1. Administracijos direktorius.
2. Administracijos direktoriaus pavaduotojai.
3. Valstybės tarnautojai:
3.1. skyrių, poskyrių vedėjai;
3.2. vedėjų pavaduotojai;
3.3. patarėjai;
3.4. vyriausieji specialistai;
3.5. vyresnieji specialistai.
4. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys viešojo administravimo
įgaliojimus:
4.1. Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis techninės priežiūros inžinierius;
4.2. Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis inžinierius;
4.3. Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyresnysis socialinių
paslaugų specialistas.
5. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, jei jie yra:
5.1. viešojo pirkimo komisijos nariai;
5.2. paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys
pirkimų organizatoriai);
5.3. viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie
asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia pirkimų eksperto paslaugas);
5.4. viešojo pirkimo iniciatoriai.
__________________
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