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                                                                                                                       PATVIRTINTA 
                                                                                                                       Lietuvos kultūros tyrimų instituto 

direktorės 2016-08-16 įsakymu Nr. V-11 
 

 
 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO 
AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI 

 
 

Lietuvos kultūros tyrimų instituto (toliau – Instituto) akademinės etikos komisija (toliau 
– Komisija) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos kultūros tyrimų instituto akademinės etikos 
kodeksu. 

1. Komisijos grupės sudarymas ir sudėtis 
 

1.1. Komisiją sudaro, jos pirmininką ir nuolatinius narius skiria Instituto Mokslo taryba. 
1.2. Komisija sudaroma iš penkių narių. 
1.3. Mažiausiai trys nuolatiniai nariai skiriami iš Instituto darbuotojų, mažiausiai vienas narys 
turi būti iš kitos institucijos. 
1.4. Visų Komisijos narių teisės yra lygios, išskyrus šių nuostatų 4.3 punkte numatytu atveju. 
1.5. Komisija sudaroma visai Mokslo tarybos darbo kadencijai. 
1.7. Nuolatiniam Komisijos nariui išėjus iš darbo, Mokslo taryba paskiria naują Komisijos 
narį. 
 

2. Komisijos veiklos sritis 
 

2.1. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Akademinės etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo 
papildymus ar pataisas ir teikia juos tvirtinti Mokslo tarybai. 
2.2. Komisija priima ir svarsto pareiškimus apie Instituto bendruomenės narių akademinės 
etikos pažeidimus. 
 

3. Komisijos veiklos organizavimas 
 

3.1. Komisijos posėdžiai kviečiami gavus konkretų pareiškimą arba siekiant 
inicijuoti Akademinės etikos kodekso papildymus ar pataisas. 
3.2. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu gautas 
pareiškimas yra susijęs su Komisijos pirmininku, posėdį kviečia ir jam vadovauja jo 
pavaduotojas. 
3.3. Pareiškimus Komisijai gali teikti kiekvienas Instituto bendruomenės narys. Komisija 
pranešimo ar informacijos apie galimus akademinės etikos pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo 
galimų akademinės etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki pranešimo  gavimo 
dienos yra praėję daugiau kaip vieni kalendoriniai metai. Etikos komitetas nenagrinėja ir 
pranešimų ar informacijos apie galimus procedūrų pažeidimus mokslo ir studijų institucijoje.  
3.4. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar informacijos ir pranešimo ar informacijos 
perdavimą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui etikos 
komitetas raštu asmeniui praneša ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo ar 
informacijos gavimo dienos.  
3.5. Komisija apie sprendimą nenagrinėti pranešimo  nedelsiant praneša ir susijusią medžiagą 
perduoda Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui, kuris 
nusprendžia dėl tyrimo savo iniciatyva pradėjimo.  
3.6. Pareiškimai dėl Instituto akademinės etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui 
raštu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai 
nesvarstomi. 
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3.7. Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu atsakyti 
pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
3.8. Akademinės bendruomenės narys, kurį liečia gautas pareiškimas, yra informuojamas apie 
jo turinį ir turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas jį liečiąs pareiškimas. 
3.9. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą 
medžiagą, kai tiriamas konkretus pareiškimas. 
 

4. Komisijos sprendimai 
 

4.1. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus, išvadas, pareiškimus ar kitokius 
dokumentus. 
4.2. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau negu keturi Komisijos 
nariai. 
4.3. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių 
narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas. 
4.4. Jeigu nusprendžiama, kad Instituto bendruomenės nario elgesys pažeidžia Akademinės 
etikos kodeksą, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, Komisija turi teisę taikyti tokias 
priemones: 
a) pavesti Komisijos pirmininkui arba kuriam nors nariui žodžiu įspėti Instituto bendruomenės 
narį. Tokiu atveju Komisijos nariai privalo neskleisti informacijos apie svarstytą pareiškimą; 
b) raštu įspėti Instituto bendruomenės narį ir informaciją apie Komisijos sprendimą paskelbti 
Instituto tinklalapyje; 
c) raštu įspėti Instituto bendruomenės narį apie Komisijos sprendimą, o jeigu pažeidimas 
sukėlė 
platų visuomeninį rezonansą, informuoti visuomenę; 
d) rekomenduoti Mokslo tarybai ir administracijai svarstyti darbo sutarties nutraukimo 
galimybę su akademinę etiką šiurkščiai pažeidusiu bendruomenės nariu. 
 
 
Pastaba: Pareiškimai dėl Instituto akademinės etikos pažeidimų  adresuojami tokiu 
adresu: Akademinės etikos komisijos pirmininkui, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
Saloniškių g. 58, LT-08105 Vilnius. 


