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Vadovaudamasi Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2

punktu, 7 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 5 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo

9 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 10 straipsnio 1 punktu, BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

apskaita“ nuostatų, patvirtintų 2017 m. lapkričio 14 d. Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-

749 „Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ buveinės pakeitimo ir

nuostatų patvirtinimo“ 20.2. ir 20.16. punktais:

1. P a k e i č i u BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus 2021

m. liepos 29 d. įsakymo Nr 1-131 „Dėl korupcijos prevencijos 2021 – 2023 m. tvarkos aprašo

patvirtinimo bei už korupcijos prevenciją atsakingo asmens paskyrimo“ priedo Nr. 1, Korupcijos

prevencijos priemonių plano 13 punkto priemonės įgyvendinimo laiką į „Gavus steigėjo Kauno

miesto savivaldybės siūlymą“.

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
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