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2018–2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

MISIJA 

 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) misija – 

gerinti mokslo ir studijų kokybę, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir taikant 

priemones, padedančias užkirsti kelią akademinės etikos ir procedūrų pažeidimams. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Akademinės bendruomenės sąmoningumo ugdymas akademinės etikos ir procedūrų srityje. 

2. Aktyvus informacijos apie Tarnybos veiklą, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

(toliau – Kontrolieriaus) įgaliojimus ir priimtus sprendimus akademinės etikos ir procedūrų 

srityje viešinimas.  

3. Neteisėto mokslo darbų pirkimo, pardavimo ir jų pateikimo mokslo ir studijų institucijoms 

prevencija ir kontrolė. 

 

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

 

2018–2020 m. Tarnyba planuoja toliau rengti ir teikti įstatymų rengimo ir priėmimo teisę 

turinčioms institucijoms (Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimui) įvairių 

teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektus, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų 

pažeidimais, taip pat siūlymus dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos veiklos įstatymo projekto rengimo. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Planuojamu laikotarpiu Tarnyba įgyvendins strateginį tikslą „Mažinti akademinės etikos 

ir procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijose skaičių“. Atsižvelgiant į teisės aktais 

nustatytą Tarnybos kompetenciją, Tarnyba planuojamu laikotarpiu vykdys atskirą, jos veiklos turinį 

ir iškeltą strateginį tikslą pagrindžiančią programą „Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir 

kontrolė“. 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 

Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė; 2017 m. skirti asignavimai iš viso – 

156 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 113 tūkst. Eur). 2018 m. planuojami asignavimai – 184 

tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 124 tūkst. Eur).  2019 m. – 184 tūkst. Eur (iš jų darbo 

užmokesčiui – 124 tūkst. Eur). 2020 m. planuojami asignavimai –  184 tūkst. Eur (iš jų darbo 

užmokesčiui – 124 tūkst. Eur).  

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Atsižvelgiant į 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nutarimu 

Nr. SV-S-335 patvirtintą maksimalų Tarnybos darbuotojų skaičių ir skirtus valstybės biudžeto 

asignavimus, Tarnyboje nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 8. 2018 metais planuojama padidinti pareigybių skaičių 

iki 9, o 2019-2020 metais – išlaikyti tą pačią sudėtį. 

1 lentelė. 2017-2020-ųjų metų pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui 

 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pareigybių skaičius, 

vnt. 
8 9 9 9 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, tūkst. 

Eur 

113 124 124 124 

 

 

 

 

 

Strateginis tikslas: 

Mažinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų 

mokslo ir studijų institucijose skaičių 

 

Programa: 

Akademinės etikos ir 

procedūrų priežiūra ir kontrolė 
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VALDYMO IŠLAIDOS 

  

2 lentelė. 2018–2020-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

                      (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2018-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2020-ųjų metų 

asignavimai 

  iš jų 

iš 

viso 

iš jų   iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

iš 

viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1. 
Akademinės 

etikos ir 

procedūrų 

priežiūra ir 

kontrolė 

184 184 124  184 184 124  184 184 124   

  iš jų valdymo 

išlaidos 

             

Iš viso asignavimų 

programai 

184 184 124  184 184 124  184 184 124   

iš jų valdymo išlaidos                         

Valdymo išlaidų 

dalis, procentais 

                        

 

 

II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Tarnyba yra nepriklausoma, Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga valstybės institucija, 

vykdanti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas akademinės etikos ir procedūrų užtikrinimo 

funkcijas, prižiūrinti, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros, bei 

įgyvendinanti Europos Sąjungos Tarybos direktyvas bei kitus teisės aktus akademinės etikos ir 

procedūrų užtikrinimo srityje nacionaliniu lygmeniu. 2011 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos 

Seimo 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“, Kontrolieriui  pavesta įgyvendinti šiuos uždavinius: 

1) skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų; 

2) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip mokslo ir studijų institucijos laikosi akademinės etikos 

kodeksų; 

3) bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis sprendžiant su akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimais susijusias problemas; 

4) užtikrinti efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą; 
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5) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos; 

6) prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės atsakomybės principus 

ir etiškas mokslines praktikas, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų 

sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų 

padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais prevencijos priemones. 

Tarnyba daugiausia dėmesio skiria įvairioms priemonėms, skatinančioms ir ugdančioms 

akademinės bendruomenės narių sąmoningumą akademinės etikos ir procedūrų srityje: teikia 

rekomendacijas dėl etikos kodeksų tobulinimo, prevencinių priemonių, užkertančių kelią 

akademinės etikos ir procedūrų pažeidimams, siekia, kad kiekvienoje mokslo ir studijų institucijoje 

būtų priimti etikos kodeksai ir efektyviai veiktų etikos pažeidimų nagrinėjimo komisijos.  

Teisės aktuose (Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnybos nuostatų 13 punkto 7 papunktyje) nustatyta, kad Tarnyba nuolat informuoja visuomenę 

apie savo veiklą, akademinės etikos priemonių taikymo padėtį šalyje ir nustatytus akademinės 

etikos ir procedūrų pažeidimus. Todėl viena svarbiausių užduočių yra Tarnybos veiklos ir 

akademinės etikos ir procedūrų problemų viešinimas, vizitų į mokslo ir studijų institucijas, 

posėdžių, diskusijų, konferencijų ir panašių renginių akademinės etikos ir procedūrų srityje 

organizavimas ir aktyvus dalyvavimas.  

Atsižvelgiant į tai, kad viešai siūlomos mokslo rašto darbų rengimo paslaugos, taip pat 

daugėja pranešimų dėl rašto darbų pardavimo ir pirkimo atvejų, o administracinė atsakomybė už 

minėtus nusižengimus buvo nustatyta tik nuo 2017 m. sausio 1 d., kaip viena iš prioritetinių 

Tarnybos krypčių išskiriama neteisėto mokslo darbų pirkimo, pardavimo ir pateikimo mokslo ir 

studijų institucijoms prevencija ir kontrolė. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Mažinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijose skaičių (01) 

 

3 lentelė. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas Mato vnt. 
2018 m. 

siekiamybė 

2019 m. 

siekiamybė 

2020 m. 

siekiamybė 

E-01-01 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo santykis  

Proc. nuo 

pateiktų 

rekomendacijų 

skaičiaus  

30 30 30 

E-01-02 Pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo 

tobulinimo akademinės etikos ir procedūrų 

srityje įgyvendinimo santykis 

Proc. nuo 

pateiktų 

pasiūlytų 

nuostatų 

30 30 30 

E-01-03 Akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų, 

nustatytų mokslo ir studijų institucijose, 

sumažėjimas 

Proc. nuo 

ankstesnių 

metų skaičiaus  

10 10 10 

E-01-04 Mokslo ir studijų institucijose veikiančių 

Akademinės etikos komisijų priimtų sprendimų 

dėl akademinės etikos pažeidimų skaičiaus 

padidėjimas   

Proc. nuo 

ankstesnių 

metų skaičiaus 

10 10 10 
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

 

PROGRAMA – AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 

(KODAS – 01) 

 

Bendroji informacija apie programą 

Ši programa pradėta vykdyti 2013 metais. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė, todėl ja bus 

užtikrintas Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų pagrindinių uždavinių 

įgyvendinimas. Įgyvendinant šią programą, bus renkama ir kaupiama informacija apie mokslo ir 

studijų įstaigose esančią situaciją akademinės etikos srityje, išaiškinamos svarbiausios 

problemos, rengiami pasiūlymai, rekomendacijos, kaip šias problemas spręsti, taip pat 

nagrinėjami asmenų skundai dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų ir viešinami priimti 

Kontrolieriaus sprendimai. Šią programą įgyvendins 8 Tarnybos valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Planuojama, kad 2018–2020 metais Tarnybos 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bus 9. 

Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) 

589 straipsnio 78 punktą Kontrolierius pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka 

administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolus dėl administracinių nusižengimų, 

numatytų Kodekso 123 (Neteisėtas mokslo darbų pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas mokslo 

ir studijų institucijoms) ir 507 straipsniuose. Administracinių nusižengimų tyrimus atliks ir 

protokolus surašys 6 Tarnybos valstybės tarnautojai, o nuo 2018 m. planuojami – 7 valstybės 

tarnautojai. 
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4 lentelė. 2018-2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

                                                                                                                                                              (tūkst. eurų) 

 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2017 metų asignavimai  
Numatomi 2018 metų 

asignavimai 

Numatomi 2019 metų 

asignavimai 

Numatomi 2020 metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 Tikslas:                   

01 Gerinti mokslo ir studijų 

kokybę, užkertant kelią 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimams 

mokslo ir studijų 

institucijose bei 

užtikrinant efektyvų 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimų 

tyrimą 

                 

 Uždavinys:                  

01-01 
Skatinti mokslo ir 

studijų institucijas 

laikytis akademinės 

etikos ir procedūrų 

                 

 Priemonės:                   

01-01-01 
Skelbti apie nustatytus 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimus 

teisės aktų nustatyta 

tvarka  

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   
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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2017 metų asignavimai  
Numatomi 2018 metų 

asignavimai 

Numatomi 2019 metų 

asignavimai 

Numatomi 2020 metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01-02 Uždavinys:                  

 Prižiūrėti ir kontroliuoti, 

kaip mokslo ir studijų 

institucijos laikosi 

akademinės etikos 

kodeksų 

                 

 Priemonė:                  

01-02-01 Rinkti informaciją, 

apibendrinti ir rengti 

išvadas, metodines 

rekomendacijas 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 Uždavinys:                  

01-03 Bendradarbiauti su 

mokslo ir studijų 

institucijomis 

sprendžiant su 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimais 

susijusias problemas 

                 

 Priemonė:                  

01-03-01 Organizuoti paskaitas, 

konsultacijas ir pan., 

nuolat keistis aktualia 

informacija   

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

01-04 Uždavinys:                  

 Užtikrinti efektyvų ir 

konfidencialų 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimų 

tyrimą 
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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2017 metų asignavimai  
Numatomi 2018 metų 

asignavimai 

Numatomi 2019 metų 

asignavimai 

Numatomi 2020 metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 Priemonė:                  

01-04-01 Operatyviai ir 

profesionaliai surinkti 

informaciją ir priimti 

objektyvius sprendimus 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 Uždavinys:                  

 Prižiūrėti ir kontroliuoti, 

kaip įgyvendinamos 

Lietuvos Respublikos 

tarptautinių sutarčių, 

Europos Sąjungos teisės 

aktų, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių 

akademinę etiką ir 

procedūras, nuostatos 

                 

 Priemonė:                  

01-05-01 Rinkti informaciją ir ją 

analizuoti 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 Uždavinys:                  
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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2017 metų asignavimai  
Numatomi 2018 metų 

asignavimai 

Numatomi 2019 metų 

asignavimai 

Numatomi 2020 metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 prisidėti prie mokslo ir 

studijų kokybės, 

puoselėjant akademinės 

atsakomybės principus 

ir etiškas mokslines 

praktikas, taikant 

plagijavimo, neteisėto 

kopijavimo ar kitokio 

kitų asmenų sukurtų 

intelektinės nuosavybės 

rezultatų neteisėto 

naudojimo, taip pat 

mokslinių tyrimų 

duomenų padirbinėjimo, 

klastojimo arba 

manipuliavimo jais 

prevencijos priemones. 

                 

01-06-01 Priemonė:                  

 Rengti atitinkamų teisės 

aktų pakeitimo ir 

papildymo projektus 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 iš jo:  

1.1. bendrojo 

finansavimo lėšos 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finan-

sinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 
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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2017 metų asignavimai  
Numatomi 2018 metų 

asignavimai 

Numatomi 2019 metų 

asignavimai 

Numatomi 2020 metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 2. Kiti šaltiniai (Euro-

pos Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                 

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

156 156 113  184 184 124  184 184 124  184 184 124   
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5 lentelė. 2017 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 

 

Eil. 

Nr. 
Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. eurų 

institucijos / įstaigos 

vadovai ir pavaduotojai 

kitų padalinių vadovai ir 

pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, neturintys 

pavaldžių asmenų, ir kiti 
iš viso 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai iš viso 
iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 

1. Lietuvos Respublikos akademinės 

etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnyba 

1    8 6 8 6 113 

 Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai          

Iš viso pareigybių 1    8 6    

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 22,7    90.3 74 113 74 113 

 

 

_____________________________ 


