
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO

NUOSTATŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS

2022 m. spalio 17 d. Nr. DE- 

Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2

punktu:

1. Į g a l i o j u Dalių Pečiulį, Plungės rajono savivaldybės administracijos patarėją, vykdyti

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų

konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais Savivaldybės

administracijoje ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

2. N u r o d a u Juridinio ir personalo administravimo skyriui supažindinti naujai priimtus

darbuotojus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. DE-161 „Dėl pavedimo Donatai Norvaišienei vykdyti viešųjų ir

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę“.

4. P a v e d u Plungės rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriui

šį įsakymą paskelbti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt skiltyje

“Korupcijos prevencija“. 

Administracijos direktorius  Mindaugas Kaunas
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