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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5

dalimi,

1. T v i r t i n u Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro pareigų, kurias siekiantys

eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybą, sąrašą (pridedamas).

2. p r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro

direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. V-45 „Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys

asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo

patvirtinimo“.

Direktorė                                                                                                       Raimonda Doviltienė
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