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Viešųjų ir privačių interesų derinimo
Aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo
2 priedas
(Nusišalinimo priėmimo forma)
Simonas Gentvilas, aplinkos ministras
__________________________________________________________________________
(nušalinančiojo vardas, pavardė, įstaigos, jos padalinio pavadinimas, pareigos)

DĖL APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS RAIMONDO SAKALAUSKO NUSIŠALINIMO PRIĖMIMO
2021-04(data)

Nr. D21-

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11
straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
(toliau – AAD) direktoriaus Raimondo Sakalausko _____________________________________
(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)
2021 m. balandžio 13 d. pranešimą apie nusišalinimą Nr. D7- 4996:
1.

P r i i m u AAD direktoriaus Raimondo Sakalausko__________________________
(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos veikiant ar
bandant paveikti, arba atliekant kitas tarnybines pareigas:__________________________________
1.1. susijusias su AAD rengiamais procesiniais dokumentais dėl Trakų rajono
savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus 2021-03-08 Leidimo
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti
Nr. AP5-21 (toliau – 2021-03-08 Leidimas) panaikinimo;__________________________________
1.2. susijusias su 2021-03-08 Leidimo išdavimo vertinimu, panaikinimu ar kontrole.____
2. P a s k i r i u AAD direktoriaus pavaduotoją Mantą Matulionį vykdyti_____________
(nurodomas pareigos, vardas pavardė)

AAD direktoriaus Raimondo Sakalausko funkcijas_______________________________________
(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, atliekant kitas tarnybines pareigas, susijusias su AAD
rengiamais procesiniais dokumentais dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos
ir viešosios tvarkos skyriaus 2021-03-08 Leidimo panaikinimo; taip pat rengiant, svarstant ar
priimant sprendimus, atliekant kitas tarnybines pareigas, susijusias su 2021-03-08 Leidimo
išdavimo vertinimu, panaikinimu ar kontrole.___________________________________________
(nurodyti fizinį ar juridinį asmenį)

Simonas Gentvilas_____________________________________
(Nušalinančiojo vardas, pavardė, parašas)
SUSIPAŽINAU
Aplinkos ministerijos atitikties pareigūnas
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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