
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M.
LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. K-916 ,,DĖL ARŪNO GERMANAVIČIAUS

NUŠALINIMO NUO SPRENDIMŲ GALINČIŲ SUKELTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ
INTERESŲ KONFLIKTĄ, RENGIMO SVARSTYMO AR PRIĖMIMO PROCEDŪRŲ

ARBA KITŲ TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMO“ PAKEITIMO 
 

2022 m. birželio    d. Nr.     -
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau
– Įstatymas) 11 straipsniu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės direktoriaus Arūno Germanavičiaus 2022 m. birželio 1 d. raštą Nr. K2-227 ,,Dėl sveikatos
apsaugos ministro įsakymo pakeitimo“: 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d.
įsakymo Nr. K-916 ,,Dėl Arūno Germanavičiaus nušalinimo nuo sprendimų galinčių sukelti viešųjų
ir  privačių  interesų  konfliktą,  rengimo  svarstymo  ar  priėmimo  procedūrų  arba  kitų  tarnybinių
pareigų atlikimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:
          ,,2. P a v e d u:

2.1.  viešosios  įstaigos  Respublikinės  Vilniaus  psichiatrijos  ligoninės  laikinai  einančios
pavaduotojo medicinai pareigas Astai  Abaravičienei rengti,  svarstyti  ar priimti  visus sprendimus
arba vykdyti kitas tarnybines pareigas šio įsakymo 1 punkte nurodytais atvejais;

2.2.  Dokumentų  valdymo  ir  asmenų  aptarnavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti
Arūną Germanavičių ir Astą Abaravičienę;

2.3.  viešajai  įstaigai  Respublikinei  Vilniaus  psichiatrijos  ligoninei  duomenis  apie  šį
sprendimą  paskelbti  viešai  viešosios  įstaigos  Respublikinės  Vilniaus  psichiatrijos  ligoninės
interneto svetainėje ir elektroninėmis priemonėmis pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
jos nustatyta tvarka.“;
            2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022
m. birželio 6 d. įsakymą Nr. K-73 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
lapkričio  19  d.  įsakymo  Nr.  K-946  ,,Dėl  Arūno  Germanavičiaus   nušalinimo  nuo  sprendimų
galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, rengimo svarstymo ar priėmimo procedūrų
arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo“ pakeitimo“. 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                       Arūnas Dulkys

Parengė
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