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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio

nuostatomis bei siekdama įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centre:

1. T v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

(toliau – Centras) pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis,

sąrašą:

1.1. direktoriaus pavaduotojas;

1.2. vyriausiasis patarėjas;

1.3. patarėjas;

1.4. Administravimo skyriaus vedėjas;

1.5. Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus vedėjas;

1.6. Ekstremalių situacijų koordinavimo skyriaus vedėjas;

1.7. Medicinos rezervo planavimo skyriaus vedėjas;

1.8. Medicinos rezervo saugojimo ir farmacinės veiklos skyriaus vedėjas.

2. N u s t a t a u, kad asmenys, pretenduojantys į įsakymo 1 punkte nurodytas pareigybes,

į pareigas gali būti paskirti tik gavus ir įvertinus informaciją iš įgaliotų institucijų.

3. S k e l b i u  šį įsakymą Centro internetinėje svetainėje.

Vyriausioji patarėja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                    Audronė Sviklaitė

Elektroninio dokumento nuorašas

javascript:void(0);


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai

situacijų centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI

AR EINANTĮ PAREIGAS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ

CENTRE PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-14 Nr. 05-93

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Audronė Sviklaite Vyriausiasis patarėjas, l.e. direktoriaus

pareigas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-14 08:16

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-10 15:02 - 2025-03-09 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Katinienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-14 08:21

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-05 16:54 - 2026-05-04 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210907.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-24)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-09-24 nuorašą suformavo Anželika Kuicaitė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




