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 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) taryba, įvertinusi 

Universiteto ir rektoriaus veikloje kylančius interesų konfliktus ar situacijas, kai gali kilti jų 

regimybė, bei atsižvelgdama į Universiteto personalo pokyčius, n u s p r e n d ž i a :  

p a k e i s t i  2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo „Dėl nurodymo kaip elgtis atsiradus  

interesų konflikto tikimybei ir įgaliojimų suteikimo” (toliau – Sprendimas) 2-5 punktus ir išdėstyti 

Sprendimo nutariamąją dalį nauja redakcija taip:  

“1. P r i i m t i  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus prof. Rimanto Benečio 

nusišalinimą nuo visų sprendimų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, rengimo, 

svarstymo ar priėmimo dėl savęs (asmens ir privačių interesų) ar artimų asmenų, sandorių ar 

klausimų dėl bendros veiklos rengimo, svarstymo, priėmimo, jei tai susiję su viešaisiais juridiniais 

asmenimis, kurių nariu jis yra. 

2. P a v e s t i  prorektorei mokslui prof. Vaivai Lesauskaitei vizuoti, derinti, pasirašyti 

raštus ir sutartis, susijusias su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis 

(gautus ar siunčiamus ligoninei ar dėl ligoninės, bei sutartis su ligonine ar dėl ligoninės), jos 

kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbo vietoje laikotarpiais, ar esant 

galimam jos privačių ir viešų interesų konfliktui - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Veterinarijos akademijos kanclerį prof. Mindaugą Malakauską. 

3 .  P a v e s t i  atstovauti universitetui Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikų dalininkų susirinkimuose šiems universiteto darbuotojams (prioriteto tvarka): 

3.1.Prorektorę mokslui prof. Vaivą Lesauskaitę; ar 

3.2.Administracijos ir finansų direktorę Laimą Matusevičienę; ar 

3.3.Juridinės tarnybos vadovą Virginijų Kližentį. 

4. P a v e s t i  1 punkte nurodytus klausimus, nesusijusius su Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis, ar rektoriaus prof. Rimanto Benečio papildomų 

darbo funkcijų universitete pradžia, pratęsimu ar būtinųjų sąlygų keitimu, rengti, svarstyti, priimti 

dėl jų sprendimus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kanclerę prof. 

Daivą Rastenytę, jos kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbo vietoje 

laikotarpiais, ar esant galimam jos privačių ir viešų interesų konfliktui - Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Veterinarijos akademijos kanclerį prof. Mindaugą Malakauską, jo kasmetinių atostogų, 

komandiruočių ar kitais nebuvimo darbo vietoje laikotarpiais, ar esant galimam jo privačių ir viešų 
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interesų konfliktui – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorę mokslui prof. Vaivą 

Lesauskaitę.  

5. N u r o d y t i , kad sprendimus dėl 1 punkte nurodytų klausimų ar kitų klausimų, nuo kurių 

svarstymo rektorius, vengdamas interesų konflikto, nusišalina, taip pat priimti gali, o sprendimus, 

susijusius su rektoriaus prof. Rimanto Benečio papildomų darbo funkcijų universitete pradžia, 

pratęsimu ar būtinųjų sąlygų keitimu ir su tuo susijusių ar iš to kylančių procedūrų tinkamo 

įgyvendinimo užtikrinimu ir (ar) tvirtinimu priima, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 

pirmininkas.“ 
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