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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  akademinės  etikos  ir  procedūrų  kontrolieriaus
tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-
1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“,
12.6, 13.2 ir 20.10 papunkčiais, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. P-2 „Dėl atleidimo“, Lietuvos universitetų rektorių
konferencijos  2022 m. kovo 23 d.  el.  laišką  dėl  atstovo delegavimo,  siekdama mokslo ir  studijų
institucijoms teikti rekomendacijas, kaip tinkamai užtikrinti asmens duomenų apsaugą moksliniame
tyrime  (mokslinio  tyrimo  duomenyse),  įgyvendinant  Lietuvos  Respublikos  akademinės  etikos  ir
procedūrų kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintų Atitikties mokslinių
tyrimų etikai vertinimo gairių nuostatas, 

p a k e i č i u Lietuvos  Respublikos akademinės  etikos  ir  procedūrų kontrolieriaus  2021 m.
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl darbo grupės sudarymo“:

1. 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8.  Dr.  Julija  Umbrasaitė,  Lietuvos  Respublikos  akademinės  etikos  ir  procedūrų

kontrolieriaus tarnybos atstovė;“ 
2. 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Jūratė Šuminienė, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovė;“. 
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