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LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS 

 

ETIKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS 

 

Etikos komiteto darbo reglamentas nustato Lietuvos istorijos instituto Etikos komiteto 

(toliau – Komitetas) sudarymo, veiklos, sprendimų priėmimo tvarką. Komitetas savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos istorijos instituto Akademinės etikos kodekso nuostatomis ir 

Komiteto darbo reglamentu.  

1. KOMITETO FUNKCIJOS 

1. Komitetas priima ir svarsto pranešimus ar informaciją apie galimus Instituto akademinės 

bendruomenės narių  akademinės  etikos pažeidimus.  

2. Komitetas inicijuoja kodekso papildymus ir pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti 

Instituto Mokslo tarybai.   

2. KOMITETO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

3. Komitetas susideda iš septynių nuolatinių narių, iš kurių bent du turi būti ne Instituto 

mokslininkai. Komiteto sudėtį tvirtina Lietuvos istorijos instituto Mokslo taryba. Kandidatus 

į akademinės etikos komitetą siūlo skyriai. Kandidatai į akademinės etikos komitetą turi 

pasižymėti nepriekaištinga reputacija. 

4. Komiteto narių kadencijos laikas yra trys metai. Asmenys Komiteto nariais gali būti ne 

ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.   

5. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus pranešimą ar informaciją apie galimus akademinės 

etikos ir / ar procedūrų pažeidimus arba siekiant inicijuoti kodekso papildymus ar pataisas. 

6. Komiteto posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu gautas 

pranešimas ar informacija susijusi su Komiteto pirmininku, posėdį kviečia ir jam vadovauja 

vyriausias amžiumi iš likusių Komiteto narių. Komitetas į posėdžius turi teisę kviesti 

ekspertus.   

7. Jeigu Institute nustatomi galimo etikos pažeidimo požymiai, apie tai pranešama 

Komitetui. 

8. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų įteikiami Komiteto pirmininkui raštu. Priimami 

svarstyti tik motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.   



9. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo akademinės etikos kodekso pažeidimo:  

   9.1 asmens (pareiškėjo) rašytinis pranešimas su nurodytais faktais ir juos pagrindžiančiais 

dokumentais;  

   9.2 kai etikos komitetui tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą. 

    

10. Komitetas privalo išnagrinėti gautą pranešimą ar informaciją, priimti sprendimą ir raštu 

(pasirašytu Komiteto pirmininko) atsakyti pareiškėjui arba suinteresuotam asmeniui ne 

vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos. 

Komitetas pranešimo ar informacijos išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu 

sprendimu. Komiteto posėdis yra protokoluojamas. 

11. Instituto akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas arba informacija, 

yra informuojamas apie pranešimo turinį (pateikiama pareiškimo kopija). Jis pateikia raštu 

paaiškinimus per 10 darbo dienų nuo informavimo dienos.  Esant akademinės bendruomenės 

nario, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, prašymui, gali būti pateikiama susipažinti 

su asmens duomenų subjektu susijusi esama medžiaga ir, jeigu reikia, ji nuasmeninama, 

nustačius kito asmens duomenų buvimą.  

12. Komitetas turi teisę priimti sprendimą, jeigu akademinės bendruomenės narys, dėl kurio 

gautas pranešimas ar informacija, atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per nustatytą 

laiką. 

13. Instituto akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, 

turi teisę dalyvauti Komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas arba 

informacija.  

14. Komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti (neskleisti) tiriamos 

medžiagos ir / ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas, užtikrinti 

pranešėjo konfidencialumą.  

15. Komitetas pranešimo ar informacijos apie galimus akademinės etikos pažeidimus, 

išskyrus Lietuvos istorijos instituto Akademinės etikos kodekso 11.1 ir 11.3 papunkčiuose 

nustatytus pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo galimų akademinės etikos pažeidimų 

padarymo ar paaiškėjimo dienos iki pranešimo ar informacijos gavimo dienos yra praėję 

daugiau kaip vieneri kalendoriniai metai. Komitetas nenagrinėja ir pranešimų ar 

informacijos apie galimus procedūrų pažeidimus mokslo ir studijų institucijoje. 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.  

 

16. Komitetas apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar informacijos nedelsiant praneša ir 

susijusią medžiagą perduoda Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriui, kuris nusprendžia dėl tyrimo savo iniciatyva pradėjimo.  

 

 



3. KOMITETO SPRENDIMAI 

17. Komitetas svarstomais klausimais priima sprendimus. Komiteto sprendimai yra teisėti, 

jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip keturi nuolatiniai Komiteto nariai.  

18. Komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių 

Komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komiteto pirmininko balsas.   

19. Komitetas, išnagrinėjęs pranešimą ar informaciją ir nusprendęs, kad svarstyto asmens 

elgesys pažeidė Akademinės etikos kodeksą, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, turi teisę 

taikyti šias priemones:  

    19.1 raštu įspėti Instituto akademinės bendruomenės narį ir nuasmenintą informaciją apie 

Komiteto sprendimą paskelbti Instituto interneto svetainėje; 

   19.2 pasiūlyti Instituto direktoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų: pastabą, 

papeikimą, atleidimą iš darbo; 

     19.3 poveikio priemonių sąrašas nėra baigtinis; 

    

20. Jeigu Komitetas svarstė per metus pranešimą/pranešimus, jis turėtų vertinti savo metinę 

veiklą ir viešai paskelbti metinės veiklos ataskaitą.  

 

21. Etikos komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo 

sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai bei kitais atvejais. Už akademinės etikos pažeidimus gali būti 

taikomos moralinio poveikio priemonės (pvz., žodinė pastaba, įspėjimas ir kt.). 

22. Akademinės etikos kodeksas negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms akademinės 

etikos normoms atvejų, todėl Komitetas, nagrinėdamas konkrečius pareiškimus dėl 

nederamo elgesio Akademinės etikos kodekso nenumatytais atvejais, turi spręsti, ar 

konkretus poelgis nesuderinamas su akademinės etikos normomis, ar gali būti toleruojamas. 

 


