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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11

straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko 2020 m. birželio 23 d. pranešimą (reg. Nr. PN-3),

įvertinęs, kad nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti:

1. P r i i m u Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus  Jono  Laniausko  nusišalinimą  nuo  sprendimų,  susijusių  su  viešąja  įstaiga  Vilniaus

socialinis klubas bei su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

veikla organizuojant darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo konkursą, rengimo, svarstymo

ar priėmimo. 

2. P a v e d u:

2.1.  Jaunimo  reikalų  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos

vyriausiajam patarėjui  Juozui Meldžiukui  vykdyti  Jaunimo reikalų  departamento prie Socialinės

apsaugos ir  darbo ministerijos  direktoriaus  funkcijas  rengiant,  svarstant ar  priimant  sprendimus,

susijusius su viešąja įstaiga Vilniaus socialinis  klubas bei su Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla  organizuojant darbo su jaunimu gatvėje projektų

finansavimo konkursą.

2.2.  Jaunimo  reikalų  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos

direktoriui  Jonui  Laniauskui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  Jaunimo  reikalų  departamento  prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąjį patarėją Juozą Meldžiuką.
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