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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 punkto 6 dalimi, 13 punkto 2 dalimi ir 20 punkto 10 dalimi, atsižvelgdama į Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybos 2021 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. S-1280, Lietuvos mokslų akademijos 2021 m.
gruodžio 9 d. raštą Nr. 01-9-123, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2021 m. gruodžio 16 d.
raštą Nr. 2986, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2021 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. 1-72,
Lietuvos  mokslininkų sąjungos 2021 m. gruodžio  15 d.  el.  laišką, Lietuvos  jaunųjų  mokslininkų
sąjungos 2021 m. gruodžio 10 d. el. laišką, Lietuvos mokslo tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. el. laišką,

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, s u d a r a u šios sudėties darbo
grupę duomenų valdymo plano pavyzdinei formai parengti:

1. Silva Adomavičienė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos atstovė;
2. Aliona Gaidarovič, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė;
3. Prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas, Lietuvos mokslo tarybos atstovas;
4. Žydra Klevinskaitė, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė; 
5. Prof. dr. Limas Kupčinskas, Lietuvos mokslų akademijos atstovas; 
6. Dr.  Eglė  Ozolinčiūtė,  Lietuvos  Respublikos  akademinės  etikos  ir  procedūrų

kontrolieriaus tarnybos atstovė;
7. Prof. dr. Juozas Padgurskas, Lietuvos mokslininkų sąjungos atstovas;
8. Monika Sernovaitė, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus

tarnybos atstovė; 
9. Saulius Valasevičius, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovas; 
10. Jovita Žėkaitė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovė.
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