  				Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės
				Priėmimo į padalinių vadovų pareigas 
				konkursų nuostatų 1 priedas
					

PRETENDENTO ANKETA
 
__________________
(data)
__________________
(sudarymo vieta)
 

1.  Pretendentas ______________________________________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo data)
 
2. Įstaiga, kuriai pateikiama anketa_______________________________________________

3. Įstaigos pavadinimas ir pareigybė, į kurią pretenduojama____________________________
 
__________________________________________________________________________________
 
4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas  įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? ________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)
 
5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 punkte?     ________________________________________________________________________
     
 
6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? 
 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)
 
7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? ________________________________________
 
_______________________________________________________________________________ 
(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)
 
8. Ar esate uždraustos organizacijos narys? _________________________________________
 
9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai?____________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?_______
 
________________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)
 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.
 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti atleistas iš jų.
 

Pretendentas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė) 




