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2015–2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I.  MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

 

MISIJA 

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – 

Tarnyba) misija – prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės 

atsakomybės principus ir taikant priemones, padedančias užkirsti kelią akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimams. 

 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Akademinės bendruomenės sąmoningumo akademinės etikos ir procedūrų srityje lygio 

didėjimas.  

2. Efektyvi Tarnybos veikla.  

   

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

 

2015–2017 m. Tarnyba planuoja rengti ir teikti siūlymus, susijusius su akademinės etikos 

ir procedūrų pažeidimais, su leidėjų teisių ir pareigų publikuojant mokslo darbus reglamentavimu, 

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 „Įgyvendinti akademinės etikos 

ir procedūrų politiką mokslo ir studijų institucijose“. Atsižvelgiant į teisės aktais nustatytą Tarnybos 

statusą, jos kompetenciją ir veiklos turinį, Tarnyba planuojamu laikotarpiu vykdys strateginį tikslą 

pagrindžiančią programą „Akademinės etikos ir procedūrų laikymosi priežiūra ir kontrolė“. 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 

 

Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė; asignavimai iš viso – 168 tūkst. eurų 

(iš jų darbo užmokesčiui – 144 tūkst. eurų).  Nuo 2016 m. – 168 tūkst. eurų (iš jų darbo 

užmokesčiui – 144 tūkst. eurų). 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Atsižvelgiant į  Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. rugpjūčio 21 d. 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 – 7. 2015 metais planuojama padidinti pareigybių skaičių 

iki 8, 2016 metais ir 2017 metais planuojama padidinti iki 9.  

 

1 lentelė. 2015–2017 metų pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui 

 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Pareigybių skaičius, vnt. 8 9 9 

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų 110 110 110 

 

 

 

 

 

 

 

VALDYMO IŠLAIDOS 

Strateginis tikslas: 

Įgyvendinti akademinės etikos ir 

procedūrų politiką mokslo ir studijų 

institucijose  

Programa: 

Akademinės etikos ir 

procedūrų laikymosi 

priežiūra ir kontrolė 
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2 lentelė. 2015–2017 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

                      (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Numatomi 2017 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 

laikymosi 

priežiūra ir 

kontrolė 

 168  168  110   168 168 110  168 168 110   

  iš jų valdymo 

išlaidos 

               

Iš viso asignavimų 

programai 

 168  168  110   168 168 110  168 168 110   

iš jų valdymo išlaidos                        

Valdymo išlaidų 

dalis, procentais 

 100 100  100    100  100  100    100  100  100   

 

 

 

II.  STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Tarnyba yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga valstybės institucija, vykdanti teisės 

aktų jai pavestas akademinės etikos ir procedūrų laikymosi priežiūros ir kontrolės funkcijas.  

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“, 

akademinės etikos ir procedūrų 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; 



4 

 

 

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. 

Naujai įsikūrusiai įstaigai labai svarbi yra viešinimo veikla, kuri apie naują instituciją, jos 

vykdomas funkcijas bei nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus leistų sužinoti kuo 

didesnei visuomenės daliai. 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 informatyvios interneto 

svetainės sukūrimas ir jos tobulinimas, Tarnybos veiklos viešinimo įvairiais būdais organizavimas.  

  Tarnyba didžiausią dėmesį skiria priemonėms, formuojančioms akademinės 

bendruomenės narių sąmoningumą akademinės etikos ir procedūrų srityje: teikia etikos kodeksų 

tobulinimo rekomendacijas, prevencinių priemonių, užkertančių kelią akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimams, siūlymus, siekia užtikrinti, kad kiekvienoje mokslo ir studijų institucijoje 

būtų priimti ir tobulinami etikos kodeksai ir efektyviai veiktų institucijos, mokslo ir studijų 

institucijose nagrinėjančios akademinės etikos pažeidimus.  

Siekiant užmegzti ryšius su užsienio institucijomis, veikiančiomis akademinės etikos ir / 

ar procedūrų laikymosi priežiūros ir kontrolės srityje, ir pasidalinti patirtimi, planuojama sukurti 

Tarnybos interneto svetainę anglų kalba.  

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

 

Įgyvendinti akademinės etikos ir procedūrų politiką mokslo ir studijų institucijose  (01) 

 

3 lentelė. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas Mato vnt. 
2015 m. 

siekiamybė 

2016 m. 

siekiamybė 

2017 m. 

siekiamybė 

E-01-01 Mokslo ir studijų institucijose nustatytų 

akademinės etikos ir / ar procedūrų 

pažeidimų skaičiaus sumažėjimas 

Proc. nuo  

ankstesnių metų 

skaičiaus 

10 10 10 

E-01-02 Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo santykis 

Proc. nuo 

pateiktų 

rekomendacijų 

sk.  

20 25 30 

E-01-03 Pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo 

tobulinimo akademinės etikos ir procedūrų 

srityje įgyvendinimo santykis 

Proc. nuo 

pateiktų 

pasiūlytų 

nuostatų 

30 30 30 

 

 



5 

 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

 

PROGRAMA – AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ LAIKYMOSI 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 uždavinių 

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

studijų institucijose akademinės etikos ir procedūrų laikymosi ir laikymosi užtikrinimo situaciją, 

išaiškinamos svarbiausios mokslo ir studijų institucijų problemos, teikiami pasiūlymai, kaip šias 

problemas spręsti, tiriami asmenų skundai ir atliekami tyrimai dėl akademinės etikos ir procedūrų 

pažeidimų ir viešinami Kontrolieriaus sprendimai. Planuojama, kad šią programą 2015 m. 

įgyvendins 5 Tarnybos darbuotojai. 
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4 lentelė. 2015–2017 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

                                                                                                                                                                                                                                          (tūkst. eurų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2014 metų asignavimai  2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Numatomi 2017 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 
Mažinti akademinės 

etikos ir procedūrų 

pažeidimų mokslo ir 

studijų institucijose 

skaičių 

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   

 Uždavinys:                  

01-01 Užtikrinti efektyvią 

akademinės etikos ir 

procedūrų priežiūrą ir 

kontrolę  

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   

 Priemonės:                   

01-01-01 Sukurti efektyvų 

kontrolieriaus 

sprendimų ir 

rekomendacijų 

įgyvendinimo 

mechanizmą 

 

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   

01-01-02 Teikti mokslo ir studijų 

institucijoms 

rekomendacijas, gaires 

dėl efektyvių 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimų 

prevencijos būdų  

 

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   
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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

2014 metų asignavimai  2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Numatomi 2017 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 

 Uždavinys:                  

01-02 Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

mokslo ir studijų 

institucijomis 

sprendžiant su 

akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimais 

susijusias problemas 

 

                 

 Priemonė:                  

01-02-01 Organizuoti paskaitas, 

konsultacijas ir panašiai, 

nuolat keistis aktualia 

informacija   

 

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

 

                 

 iš jo:  

1.1. bendrojo 

finansavimo lėšos 

                 

 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 

2014 metų asignavimai  2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Numatomi 2017 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) 

176 176 110  168 168 110  168 168 110  168 168 110   

 

 

 

 

5 lentelė. 2015 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 9 6  

 Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai          

Iš viso pareigybių 1    8 6 9 6  

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui, tūkst. eur 22,2    87,9 76,9 110 76,9 110 

 

 

 


