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2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS  

MISIJA 

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – 

Tarnyba) misija – įgyvendinti mokslo ir studijų politiką užtikrinant akademinės etikos vertybių, 

principų ir mokslinių praktikų laikymąsi, taikant nacionalinę ir tarptautinę patirtis.  

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR VEIKLOS TIKSLAS 

 

Tarnyba priskirta švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sričiai. Tarnybos veiklos tikslas 

– užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus darbą, jam 

nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, 

kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros.  
 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Tarnyba įgyvendina tris veiklos prioritetus (1 paveikslas). 

 
1 paveikslas. Tarnybos veiklos prioritetai. 

 
 

 

 

 

 

 

(1) Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kultūros formavimosi skatinimas

(2) Efektyvi mokslo ir studijų procedūrų įgyvendinimo priežiūra

(3) Tarnybos veiklos žinomumo ir bendradarbiavimo didinimas nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu
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IV SKYRIUS  

PROGRAMA 

 

Tarnyba įgyvendina Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnybos valdymo programą (1 lentelė, 1 grafikas). 
 
1 lentelė. 2021–2023 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas (tūkst. eurų). 

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos 

kodas ir pavadinimas 

2021 metų asignavimai 2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

DU* 

iš 

viso 

iš jų 

DU 

iš 

viso 

iš jų 

DU 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 
01 Švietimo, mokslo ir sporto 

valstybės veiklos sritis 
            

1.1. 

01-001 Akademinės etikos ir 

procedūrų priežiūros ir 

Tarnybos veiklos efektyvumo 
gerinimo funkcijų vykdymo 

programa 

            

IŠ VISO 250 233 180 17 241 241 187 0 241 241 187 0 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos 

priemonių 
 

    
       

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 241 224 173 17 224 224 173 0 224 224 173 0 

Iš jų pervedimų priemonių  
    

       

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (įskaitant Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšas) 

            

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos) 

9 9 7 0 17 17 14 0 17 17 14 0 

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais 
+26 +9 +8 +17 -9 +8 +7 -17 0 0 0 0 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos 

priemonių 
            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių +19 +2 +2 +17 -17 0 0 -17 0 0 0 0 

Iš jų pervedimų priemonių             

*DU – darbo užmokestis. 

 

1 grafikas. 2020–2023 metų 01-001 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 

valdymo programos asignavimai (tūkst. eurų). 
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1 valstybės veiklos srities 1.1 programa  

„Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo programa“ 

 

Valdymo programos aprašymas ir bendra informacija. Šia valdymo programa siekiama 

įgyvendinti du tęstinės veiklos uždavinius: 1) skatinti mokslo ir studijų institucijas (toliau – MSI) 

laikytis akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų; 2) pozicionuoti kaip ekspertinę 

instituciją akademinės etikos ir procedūrų srityje. 

Pirmo tęstinės veiklos uždavinio (skatinti MSI laikytis akademinės etikos vertybių, principų 

ir mokslinių praktikų) tikslingumas suderinamas su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos siekiamo projekto „Modernus, efektyvus ir į misiją orientuotas aukštojo 

mokslo valdymas“ iniciatyvos „Tobulėti skatinanti aukštųjų mokyklų aplinka“ įgyvendinimu – kelti 

reikalavimus, kad reiklumas akademinei etikai atitiktų tarptautinius standartus (56.3 papunktis). Šį 

veiklos uždavinį planuojama įgyvendinti iki 2029 metų. 

Antro tęstinės veiklos uždavinio (pozicionuoti kaip ekspertinę instituciją akademinės etikos 

ir procedūrų srityje) tikslingumas suderinamas su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programoje numatytu viešojo sektoriaus prioritetu – padidinti viešojo sektoriaus 

profesionalumą, lankstumą, inovacijų ir technologijų diegimą, taip pat sustiprinti atsakomybę, 

gebėjimą priimti sprendimus ir spręsti sudėtingus iššūkius (200 punktas). Šį veiklos uždavinį 

planuojama įgyvendinti iki 2023 metų. 

Programos koordinatorius – Loreta Tauginienė, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė, 

el. p. loreta.tauginiene@etikostarnyba.lt. 

Programos vykdytojai: 8 Tarnybos darbuotojai.  

Pirmo tęstinės veiklos uždavinio aplinkos analizė. Tarnyba yra nepriklausoma, Lietuvos 

Respublikos Seimui atskaitinga valstybės institucija, įgyvendinanti mokslo ir studijų politiką ir 

vykdanti akademinės etikos ir procedūrų užtikrinimo funkcijas: prižiūri akademinės etikos ir 

procedūrų laikymąsi, nagrinėja jų pažeidimus, įgyvendina teisės aktus akademinės etikos ir procedūrų 

užtikrinimo srityje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir bendradarbiauja su suinteresuotosiomis 

šalimis, perimant tarptautines gerąsias patirtis ir nagrinėjant akademinės etikos ir procedūrų 

pažeidimus. Tarnyba siekia, kad kiekviena MSI laikytųsi akademinės etikos nuostatų – nagrinėja 

galimus  akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus ir pagal turimus pajėgumus vykdo neetiško 

elgesio prevenciją (pvz., rengia tarptautinius standartus ir dabartines tendencijas ir poreikį 

atitinkančias rekomendacijas ir gaires, organizuoja mokymus, seminarus ir kitus renginius, teikia 

konsultacijas).  

 Mokslas. Tarnybos tyrimo ataskaitos „Atsakingo mokslo barometras 2020“1 rezultatai rodo, 

kad nors 4 iš 10 respondentų gerai žino Rekomendacijas, tačiau kas antras respondentas gerai nežino 

nuostatų, susijusių su mokslinių tyrimų ir publikavimo etika (toliau – MTPE). Kiek daugiau nei pusės 

respondentų vertinimu, jų institucijos MTPE nuostatų savo veikloje neįgyvendina. Taip pat daugiau 

nei kas trečias respondentas niekada per pastarųjų trejų metų laikotarpį negilino savo žinių MTPE 

srityse. Daugiau nei du trečdaliai respondentų, gilinusių savo žinias MTPE srityse, ieškojo 

informacijos MTPE tema savarankiškai. 

Vertinant, kokie MTPE pažeidimai pastebimi savo akademinėje aplinkoje, respondentai 

(N=384) tarp dažniausiai (labai dažnai ir dažnai) pastebimų MTPE pažeidimų įvardijo tokius plagiato 

tipus – tyrimo išskaidymą į kelias publikacijas (13 proc.), daugialypės terpės plagiatą (10 proc.) ir 

saviplagiatą (9 proc.), neetiškos autorystės tipus – dovanotąją autorystę (25 proc.) ir mainais 

grindžiamą autorystę (21 proc.) ir kitus MTPE pažeidimų tipus – mokslinio tyrimo atlikimą 

neįvertinant jo atitikties mokslinių tyrimų etikai ir hipotezės pritaikymą prie rezultatų (po 13 proc.). 

Vertinant MTPE pažeidimų praktiką pastebima, kad kas trečias respondentas susiduria su 

nesąžiningu elgesiu akademinėje bendruomenėje, tačiau tik kas ketvirtas iš susidūrusiųjų su MTPE 

 
1 Ozolinčiūtė, E, Židonė, G, & Tauginienė, L 2020, ‘Atsakingo mokslo barometras 2020’, Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnyba, Vilnius, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., <https://etikostarnyba.lt/wp-

content/uploads/2020/08/Atsakingo-mokslo-barometras-2020-tyrimo-ataskaita_LT_EN.pdf>. 
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pažeidimu jų atžvilgiu ėmėsi atitinkamų veiksmų. MSI elgsena besikreipiančiųjų atžvilgiu galėtų būti 

efektyvesnė, t. y. sprendžiant jautrias vidines akademinės etikos problemas derėtų imtis konkrečių 

veiksmų ir sprendimo būdus nukreipti į neetiško elgesio prevencijos priemones. Akademinės 

bendruomenės pasitikėjimas savo institucijos sprendimais yra svarbus ne tik siekiant sumažinti 

neetiško elgesio atvejus, bet ir užtikrinant mokslo kokybę bei MTPE. Taip pat atkreiptinas dėmesys, 

kad akademinės bendruomenės etinė pozicija daugiau orientuota ne į individualias moralės normas, 

o tas, kurios priimtinos visuomenėje (tikėtina, ir MSI). 

Taip pat svarbu paminėti, kad Tarnyba 2020 metais inicijavo svarbius mokslo ir studijų 

sistemos pokyčius skatinančias gaires – paskelbtos Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo 

gairės2. Šios gairės paaiškina, kaip įvertinti atitiktį mokslinių tyrimų etikai, užtikrinant mokslinių 

tyrimų akademinio sąžiningumo principų, nustatytų konkrečiam moksliniam tyrimui, laikymąsi ir 

apsaugoti tiriamųjų (asmenų) interesus bei moksliniuose tyrimuose naudojamus gyvūnus. 

Atsižvelgiant į šių gairių svarbą mokslo kokybei, ypač užtikrinant mokslinių tyrimų etiką, ir vertinant 

2021 m. sausio mėn. Tarnybos atliktos MSI apklausos (N=50) rezultatus, matyti, kad 2021 metais 

daugiausia MSI pastangų skirs Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių įgyvendinimui (44 

proc.).   

Studijos. Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas 

2019“3 rezultatai rodo, kad studentų sąmoningumas apie akademinį sąžiningumą pamažu didėja. 

Tačiau akademinėje bendruomenėje vis dar išlieka nemažai problemų. Pasak respondentų, tinkamas 

užduočių pasiskirstymas ir jų atlikimas grupėje bei dėstytojų vertinimas pagal individualų indėlį 

atliekant užduotis išlieka viena svarbiausių problemų užtikrinant sąžiningumo ir atsakomybės 

principų įgyvendinimą studijų procese. Aukštosiose mokyklose vis dar išlieka aktyvi nusirašinėjimo 

kultūra (apie 30 proc. respondentų atsakė teigiamai): 1) gaunant užduotis iš anksto iš kitų studentų; 

2) nusirašant nuo kito studento per egzaminus ar kitus atsiskaitymus; 3) naudojant įvairias priemones 

per egzaminus ir kitus atsiskaitymus. Nors lyginant su ankstesniais metais šis reiškinys smarkiai 

sumenkęs (plg. 2013 m. – 54 proc., 2015 m. – 45 proc., 2017 m. – 40 proc.). Tačiau pastebimas 

teigiamas pokytis dėl rašto darbų pirkimo ir jų pateikimo aukštajai mokyklai kaip savo, nors viešojoje 

erdvėje ši problema vis dar eskaluojama ir nėra pažabota. Taip pat tyrimo „Akademinio sąžiningumo 

indeksas“ rezultatai rodo, kad tarpusavio konkurencija dėl geresnių įvertinimų ir studento vertybinis 

pamatas yra pagrindinės nesąžiningo elgesio priežastys. Studentai akademinio sąžiningumo laikosi 

daugiau bijodami pasekmių. Daugiau nei 70 proc. respondentų baiminasi būti išbraukti iš studentų 

sąrašo ir netekti galimybės įgyti aukštojo mokslo diplomą.  

Akademinio sąžiningumo indeksas išlieka tolygus nuo 2015 m. Tai gali suponuoti, kad 

akademinė etika vis dar atskiriama nuo studijų ir mokslo kokybės, nors turėtų tapti vienu iš pamatinių 

elementų kuriant ne tik akademinio sąžiningumo aplinką aukštojoje mokykloje, bet ir formuojant 

studentų kaip visuomenės vertybines nuostatas. Kita vertus, nors aukštųjų mokyklų pastangos skatinti 

akademinės bendruomenės etišką elgesį yra menkai efektyvios, socialiniuose tinkluose pastebimos 

pavienės studentų iniciatyvos skatinant laikytis akademinės etikos. 

Tarnybos tyrimo „Nuotolinio mokymo iššūkiai akademinei etikai COVID-19 pandemijos 

metu“, integruoto į Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdų gaires4, 

rezultatai rodo, kad MSI skyrė nemažai pastangų pasirengti pandemijos iššūkiams studijų procese. 

MSI tobulino vidaus procesus (pvz., atnaujintos tvarkos dėl nuotolinių studijų organizavimo, 

nuotolinio egzaminavimo, vyko užduočių atnaujinimas iš esmės), didino prevenciją (pvz., 

 
2 Gairės patvirtintos kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., 

<https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/12/Atitikties-mokslini%C5%B3-tyrim%C5%B3-etikai-vertinimo-

gair%C4%97s.pdf>. 
3 Lietuvos studentų sąjunga 2019, ‘Akademinio sąžiningumo indeksas 2019’, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., 

<http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2019/12/Akademinio-s%C4%85%C5%BEiningumo-indekso-tyrimo-

pristatymas-2019-m.-1.pdf>. 
4 Ozolinčiūtė, E 2020, ‘Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu’, Akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnyba, Vilnius, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., <https://etikostarnyba.lt/wp-

content/uploads/2020/12/Gaires_Akademines-etikos-uztikrinimas-organizuojant-studijas-nuotoliniu-budu.pdf>. 
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sąžiningumo deklaracijos pasirašymas, dažnesni priminimai, pasirinktinė garso ir / ar vaizdo 

stebėsena) ir kontrolę (pvz., virtualus stebėjimas, specialiai atsiskaitymams pritaikyta auditorija, 

tekstų sutapčių nustatymo programos naudojimas). Didesniu iššūkiu MSI nurodė asmens duomenų 

apsaugą užtikrinančių nuostatų įgyvendinimą organizuojant studijas nuotoliniu būdu (pvz., dėl 

studento tapatybės nustatymo). Taip pat MSI pastebėjo sukčiavimo apraiškas per individualius 

atsiskaitymus (pvz., išankstinį susitarimą su kitais studentais ar nežinomais asmenimis, neleistinos 

pagalbos naudojimą, plagiatą), sutrikusios komunikacijos kultūrą (pvz., keiksmažodžių vartojimą, 

apsimestinį dalyvavimą užsiėmimuose (tik prisijungiama), blaškymą keičiant savo virtualaus 

atvaizdo foną) ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus (pvz., neleistiną kompiuterio ekrano 

fotografavimą, kai rodomas kito studento darbas, neleistiną dėstytojo paskaitos įrašymą, neleistiną 

dėstomosios medžiagos platinimą). 

Valdymas. MSI akademinės etikos komitetų veiklos dokumentų apžvalga5 rodo, kad 2015 m. 

akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui paskelbus MSI akademinės etikos kodeksų priėmimo, 

įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijas, akademinės etikos komitetų veiklos procesai taip pat 

buvo tobulinami ir jie iš esmės atitinka minėtų rekomendacijų nuostatas. Pažymėtina, kad akademinės 

etikos komitetams būdinga konformistinė  elgsena (visuomenės  tikslų  siekimas  socialiai  priimtomis 

priemonėmis) ir inovacinė elgsena (tikslų siekimas kitokiomis priemonėmis ir būdais). Akademinės 

etikos komitetai detaliau ir išsamiau aprašė veiklos procesus. 

2020 m. Tarnyboje atnaujintos Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl 

akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo6. Jomis siekta padėti MSI parengti 

išsamius, aktualius, visapusiškus, pažangius, tarptautinius akademinės etikos reikalavimus 

atitinkančius akademinės etikos kodeksus, taip pat paskatinti MSI periodiškai juos peržiūrėti, 

atnaujinti ir tinkamai taikyti. 2021 m. sausio mėn. Tarnybos atliktos MSI apklausos (N=50) rezultatai 

rodo, kad 68 proc. MSI supažindino akademinę bendruomenę su šiomis rekomendacijomis ir 42 proc. 

MSI planuoja jas įgyvendinti artimiausiu metu. Taip pat šios rekomendacijos lyderiauja tarp 

labiausiai 2020 metais perkeltų į MSI vidaus dokumentus (24 proc.). 

Nors Lietuvos universitetų rektorių konferencijos paskelbtos Publikavimo etikos gairės ir 

Tarnybos parengtos rekomendacijos ir gairės nėra privalomos MSI, pastebima, kad MSI savo 

iniciatyva jas noriai įgyvendina ar nurodė ketinimus jas įgyvendinti  artimiausiu metu – 

Rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, 

priėmimo ir įgyvendinimo (66 proc.), Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires (44 proc.), 

Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gaires (42 proc.), Publikavimo 

etikos gaires (41 proc.), Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gaires (28 proc.) ir Netikrų 

mokslo renginių atpažinimo gaires (24 proc.). 

Antro tęstinės veiklos uždavinio aplinkos analizė. Kasmet Tarnyba savarankiškai planuoja 

organizuoti 2 renginius akademinei bendruomenei. Vienas iš svarbiausių Tarnybos renginių – 

konferencija „Etika akademinėje aplinkoje“ – skirtas Pasaulinei etikos dienai paminėti. Šiuo renginiu 

kasmet siekiama diskutuoti apie vieną opiausią akademinės etikos problemą. Taip pat kasmet 

planuojama rengti mokymus tikslinėms akademinės bendruomenės grupėms. Siekiant efektyvesnio 

etiško elgesio skatinimo svarbu tęsti ir bendradarbiavimą su akademinės etikos komitetais. 

 Atsižvelgiant į aplinkos analizes, numatoma įgyvendinti atitinkamas tęstinės veiklos 

priemones (2 grafikas, 2 lentelė). 2021 metais Tarnybai skirti didesni nei 10 procentų asignavimai 

užtikrinti kompiuterizuotų darbo vietų sąlygoms Tarnyboje, t. y. ilgalaikiam turtui (kompiuteriams) 

įsigyti. Taip pat 2021 metais planuojamos lėšos nematerialiajam turtui palaikyti, pvz., informacinėms 

technologijoms: tobulinti Tarnybos interneto svetainės funkcionalumą siekiant platinti 

naujienlaiškius, siunčiant el. paštu asmens duomenis užtikrinti asmens duomenų apsaugą taikant 

šifravimo programinę įrangą. Siekiant užtikrinti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

 
5 Ozolinčiūtė, E 2020, ‘Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo 

pokyčiai’, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, Vilnius, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., 

<https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/03/MSI-etikos-komitetu-veikla_tyrimo-ataskaita.pdf>. 
6 Rekomendacijos patvirtintos kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38, žiūrėta 2021 m. kovo 1 d., 

<https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf>. 
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sprendimų objektyvumą 2022 metais planuojama tęsti teksto sutapčių nustatymo programos 

palaikymą. Siekiant veiklos procesų efektyvumo planuojama tęsti dokumentų valdymo sistemos 

palaikymą ir mažinti išlaidas popieriui.  

 
2 grafikas. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo programa ir jos 

uždaviniai. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sritis 

01-001 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo programa 

01-001-11 Skatinti MSI laikytis akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų 

01-001-12 Pozicionuoti kaip ekspertinę instituciją akademinės etikos ir procedūrų srityje 



2 lentelė. 2021–2023 metų 01-001 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos 

lėšos (tūkst. eurų).  
Valstybės 

veiklos 
srities, 

programos, 

uždavinio, 
priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

2021 metų asignavimai 
Numatomi 2022 metų 

asignavimai 

Numatomi 2023 metų 

asignavimai 

Vyriausybės programos įgyvendinimo 
plano, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros 

programos elemento kodas  
iš 

viso 

iš jų 

iš 
viso 

iš jų 

iš 
viso 

iš jų 

išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti iš 

viso 

iš jų 

DU 

iš 

viso 

iš jų 

DU 

iš 

viso 

iš jų 

DU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 

01-001-11-

01 (T) 

Uždavinys: 

Skatinti MSI laikytis akademinės 

etikos vertybių, principų ir mokslinių 
praktikų 

             

01-001-11-

01-01 (TP) 

Priemonė:  

Švietimas akademinės etikos ir 
procedūrų srityje 

             

01-001-12-

02 (T) 

Uždavinys: 

Pozicionuoti kaip ekspertinę 

instituciją akademinės etikos ir 
procedūrų srityje 

             

01-001-12-

02-01 (TP) 

Priemonė:  

Į(si)traukimas į teisėkūrą akademinės 
etikos ir procedūrų srityje 

             

01-001-12-

02-02 (TP) 

Priemonė:  

Tarnybos reprezentavimas 

             

01-001-12-
02-03 (TP) 

Priemonė:  
Sąlygų Tarnybos darbuotojų 

kompetencijos tobulinimui sudarymas 

             

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas, iš viso 

241 224 173 17 224 224 173 0 224 224 173 0  

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 

241 224 173 17 224 224 173 0 224 224 173 0  

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos              

 1.3. Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšos 

             

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 

             

 1.5. dotacijos savivaldybių 

biudžetams 

             

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos, nurodant atskirus šaltinius) 

9 9 7 0 17 17 14 0 17 17 14 0  

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 
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 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

             

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
             

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 

250 233 180 17 241 241 187 0 241 241 187 0  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų 
priemonėms 

241 224 173 17 224 224 173 0 224 224 173 0  

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų 
priemonėms 

9 9 7 0 17 17 14 0 17 17 14 0  

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 250 233 180 17 241 241 187 0 241 241 187 0  
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Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo 

programos uždaviniams įgyvendinti numatomos 4 priemonės (2 lentelė), kurių įgyvendinimo 

pažangai stebėti numatyti 4 rezultato rodikliai ir 10 produkto rodiklių (3 lentelė). 
 

3 lentelė. 01-001 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valdymo programos 

uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės. 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo 

dokumentas 

(Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 uždavinys (skatinti MSI laikytis 

akademinės etikos vertybių, principų ir 

mokslinių praktikų) 

     

R-01-001-11-01-01 

     

Akademinės bendruomenės kompetencija 

MTPE srityje (koeficientas) 

1,59 - 2,00 - Vyriausybės programos 

įgyvendinimo plano 

1.6.7 papunktis 

 1 uždavinio 1 priemonė (Švietimas 

akademinės etikos ir procedūrų srityje) 

     

P-01-001-11-01-01-
01 

Tarnybos analitinių apžvalgų skaičius 4 2 2 2  

P-01-001-11-01-01-

02 

Tarnybos teminių gairių skaičius 4 1 1 1  

P-01-001-11-01-01-

03 

Konsultacijų (pvz., dažniausiai užduodamų 

klausimų, kreipimųsi) skaičius 

57 60 70 80  

P-01-001-11-01-01-

04 

Renginių, skirtų akademinei bendruomenei, 

akademinės etikos srityje skaičius 

15 20 25 25  

P-01-001-11-01-01-

05 

Renginių akademinės etikos srityje dalyvių 

skaičius 

531 650 750 800  

P-01-001-11-01-01-
06 

Tarnybos dokumentų (pvz., sprendimų, gairių, 
analitinių apžvalgų) parsisiuntimų skaičius 

757 800 800 800  

P-01-001-11-01-01-
07 

Naujienlaiškių prenumeratorių skaičius 42 50 70 100  

 2 uždavinys (pozicionuoti kaip ekspertinę 

instituciją akademinės etikos ir procedūrų 

srityje) 

     

R-01-001-12-02-01 Pateiktų ir priimtų iniciatyvų (pvz., siūlymų) 

dėl nacionalinių dokumentų, susijusių su 
mokslo ir studijų kokybės užtikrinimu, 

santykis (proc.) 

0 10 15 20  

R-01-001-12-02-02 

     

Kviestinių pranešimų (kalbų) tarptautiniuose 

renginiuose dalis (proc.) 

12 13 14 14  

R-01-001-12-02-03 
     

Vidutinė skundų nagrinėjimo ir tyrimų 
atlikimo trukmė (dienų sk.) 

96 92 92 92  

 2 uždavinio 1 priemonė (Į(si)traukimas į 

teisėkūrą akademinės etikos ir procedūrų 

srityje) 

     

P-01-001-12-02-01-

01 

Pateiktų siūlymų dėl nacionalinių dokumentų, 

susijusių su mokslo ir studijų kokybės 
užtikrinimu akademinės etikos ir procedūrų 

srityje skaičius 

11 5 5 5  

 2 uždavinio 2 priemonė (Tarnybos 

reprezentavimas) 

     

P-01-001-12-02-02-

01 

Kviestinių pranešimų (kalbų) renginiuose 

skaičius 

2 3 4 4  

 2 uždavinio 3 priemonė (Sąlygų Tarnybos 

darbuotojų kompetencijos tobulinimui 

sudarymas) 

     

P-01-001-12-02-03-

01 

     

Vidutinis mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 

valandų skaičius vienam darbuotojui (val. / 

darbuotojui) 

34 40 40 40  
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V SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu 

Nr. SV-S-1349 patvirtintą maksimalų Tarnybos darbuotojų skaičių ir skirtus valstybės biudžeto 

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

pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 10 (4 lentelė).  
 
4 lentelė. Informacija apie Tarnybos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. 

eurų). 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2020 metai 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
r
b

o
 

u
ž
m

o
k

e
sč

iu
i 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
r
b

o
 

u
ž
m

o
k

e
sč

iu
i 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
r
b

o
 

u
ž
m

o
k

e
sč

iu
i 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
r
b

o
 

u
ž
m

o
k

e
sč

iu
i 

iš
 v

is
o

*
 

iš
 j

ų
 V

T
*
*
 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 V

T
 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 V

T
 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 V

T
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Lietuvos Respublikos 

akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnyba 

11 2 173 11 3 180 11 3 187 11 3 187 

Iš viso  11 2 173 11 3 180 11 3 187 11 3 187 

*Į bendrą pareigybių skaičių įtraukta valstybės pareigūno pareigybė. 
**VT – valstybės tarnautojai. 
 

Nuo 2021 metų lėšos darbo užmokesčiui padidėjo 4 proc. dėl 2020 metais Tarnyboje pradėto 

įgyvendinti projekto „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas” 

(angl. Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society) (projekto Nr. 2020-1-SE01-

KA203-077973), finansuojamo Erasmus+ programos veiksmo “Bendradarbiavimas inovacijų ir 

dalijimosi gerąja patirtimi tikslais” lėšomis. Toks pats darbo užmokesčio lėšų padidėjimas 

numatomas ir 2022 metais dėl minėto projekto įgyvendinimo. 

Nuo 2022 metų planuojama suformuoti daugumai funkcijų užtikrinti būtiną Tarnybos 

personalą. Šiuo metu nesudarytos sąlygos atlikti tokių funkcijų – efektyviai komunikuoti su 

visuomene. Siekiant užtikrinti efektyvų kontrolieriaus viešumo principo įgyvendinimą būtinos 

specialiosios žinios, kurių Tarnyba šiuo metu neturi. Numačius skirti lėšų minėtų funkcijų atlikimui 

nuo 2022 metų darbo užmokesčio fondas iš valstybės biudžeto turėtų didėti 20–22 tūkst. eurų 

(vidutiniškai 11–12 proc.) ir darbo užmokesčio fondo iš valstybės biudžeto stabilumas turėtų būti 

užtikrintas ir kitais metais. Turto išlaidos 2022 metais sumažės 100 proc. 
________________________ 


