
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REKTORIAUS 2021 M.
LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. 2021-V-0435 „DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE 2021-2023 METŲ PROGRAMOS
PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi,

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis,  patvirtintomis

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246

“Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo”, 

1. P a k e i č i u Korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2021–2023 metų

programos, patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymu

Nr. 2021-V-0435 „Dėl Korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2021 - 2023 metų

programos patvirtinimo”, priedo Korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2021–

2023 metų programos įgyvendinimo 2021−2023 metų priemonių plano 5 eilutę ir išdėstau ją taip:

5. Universiteto
pasirinktos veiklos
srities  (sričių)
vertinimas,
siekiant  nustatyti
konkrečius
korupcijos  rizikos
veiksnius  bei
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę  ir
motyvuotos
išvados surašymas

Iki 
kiekvienų 
metų 
lapkričio 1 
d.

Asmuo
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir  kontrolę
(Skaidrum
o
pareigūnas)

Antikorupciniu  požiūriu  kiekvienais  metais
įvertinta  ne  mažiau  kaip  viena  pasirinkta
Universiteto veiklos sritis ir surašyta išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
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2. Į p a r e i g o j u:

2.1.  Dokumentų valdymo tarnybą – per informacines  sistemas su šiuo įsakymu supažindinti

Universiteto skaidrumo pareigūną Jurgį Kazlauską ir Universiteto padalinių vadovus.

2.2. Komunikacijos tarnybos Rinkodaros skyriaus vadovę Rūtą Lukoševičę, laikinai vykdančią

Komunikacijos tarnybos vadovo pareigas, pavesti atsakingiems tarnybos darbuotojams iki 2022 m. spalio

7  d.  Universiteto  interneto  svetainėje  paskelbti  atnaujintą  Korupcijos  prevencijos  Lietuvos  sveikatos

mokslų  universitete  2021–2023  metų  programos  priedą  Korupcijos  prevencijos  Lietuvos  sveikatos

mokslų universitete 2021–2023 metų programos įgyvendinimo 2021−2023 metų priemonių planą.

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę  pasilieku sau.    

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rektorius                                                                                                               prof. Rimantas Benetis

Jurgis Kazlauskas, jurgis.kazlauskas@lsmu.lt 
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