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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsniu ir atsižvelgdama į Paslaugų valdymo departamento
direktoriaus Valdemaro Sviackevičiaus 2022 m. rugsėjo 12 d. tarnybinį pranešimą Nr. 2GD-258,
1 . N u š a l i n u paslaugų valdymo departamento direktorių Valdemarą Sviackevičių
nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su Paslaugų valdymo
departamento Žemės ūkio subjektų registrų skyriaus vyriausiąja specialiste Simona Sviackevičiene,
kuri yra Valdemaro Sviackvičiaus sutuoktinė.
2.

Nurodau

rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl Simonos

Sviackevičienės dalyvauti Paslaugų valdymo departamento Žemės ūkio subjektų registrų skyriaus
vadovei Ramunei Stelmokienei.
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