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LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO 

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO RENGIMO TVARKA  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos energetikos instituto (toliau – LEI) Akademinės etikos kodekso rengimo ir keitimo 

tvarka (toliau – Tvarka) nustato LEI Akademinės etikos kodekso rengimo, svarstymo, derinimo, 

tvirtinimo, keitimo reikalavimus. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

2.1. LEI akademinė bendruomenė (toliau – Bendruomenė) – mokslo darbuotojai, doktorantai, 

kiti tyrėjai, kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo veikloje. 

2.2. LEI Akademinės etikos kodeksas (toliau – kodeksas) – bendruomenės narių profesinės 

etikos ir bendražmogiškojo elgesio normos, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos 

Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir LEI vidaus tvarkos dokumentai. 

3. Tvarką rengia LEI Mokslo tarybos akademinės etikos komisija (toliau – Komisija), tvirtina 

LEI Mokslo taryba. 

 

II SKYRIUS 

KODEKSO RENGIMAS IR DERINIMAS 

 

4. Kodekso projektą rengia ir jo svarstymą inicijuoja LEI Mokslo tarybos akademinės etikos 

komisija (toliau – Komisija). 

5. Parengtą Kodekso projektą Komisija pristato LEI Mokslo tarybai susipažinti ir pastaboms 

pateikti. 

6. Atsižvelgusi į LEI Mokslo tarybos pastabas, Komisija teikia Kodekso projektą LEI 

teisininko peržiūrai.  

7. Atsižvelgusi į LEI Mokslo tarybos ir LEI teisininko pastabas, Komisija organizuoja 

Kodekso pristatymą ir diskusiją su Bendruomene. 

8. Bendruomenė turi teisę per nurodytą terminą raštu pateikti pastabas/pasiūlymus Komisijai. 

9. Vertindama gautas Bendruomenės pastabas, Komisija konsultuojasi su LEI teisininku. 

10. Įvertinusi gautas Bendruomenės ir LEI teisininko pastabas Komisija organizuoja Kodekso 

derinimą su Bendruomenės atstovais. 

11. Bendruomenės atstovus į Kodekso projekto svarstymą skiria mokslo padaliniai (po 1 

atstovą iš padalinio) ir doktorantai (1 atstovas). 

12. Doktorantų atstovo skyrimą organizuoja LEI studijų administratorius. Doktorantų atstovas 

nebūtinai turi būti doktorantas, doktorantai gali skirti bet kurį kitą asmenį iš Bendruomenės.  
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13. Kodekso projekto svarstymas su Bendruomenės atstovais protokoluojamas, 

organizuojamas balsavimas dėl Bendruomenės pritarimo Kodekso projektui. 

14. Kodekso projekto svarstymas su Bendruomene ir balsavimas dėl pritarimo Kodekso 

projektui gali būti organizuojamas kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. 

15. Laikoma, kad Kodekso projektui pritaria Bendruomenė jeigu už jį balsuoja daugiau nei 50 

proc. balsavime dalyvavusių Bendruomenės narių. 

16. Su Bendruomene suderintą Kodekso projektą Komisija teikia svarstyti LEI Mokslo 

tarybai.  

17. LEI Mokslo tarybai pritarus, Kodeksas teikiamas tvirtinti LEI direktoriui. Kodeksas 

įsigalioja direktoriui patvirtinus.  

18. Kodekso keitimų svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas šiame skyriuje aprašyta 

tvarka.  

 

III SKYRIUS 

KODEKSO KEITIMO INICIJAVIMAS 

 

19. Kodekso keitimus gali inicijuoti LEI mokslo taryba, Komisija arba Bendruomenės narys 

raštu kreipdamasis į Komisiją. 

20. Kodekso keitimo poreikis gali kilti dėl nacionalinių teisės aktų pasikeitimo, pasikeitus 

tarptautinei praktikai ir atsižvelgiant į akademinės etikos kontrolieriaus rekomendacijas. 

21. Kodekso keitimo poreikis gali atsirasti nagrinėjant pranešimus dėl akademinės etikos 

pažeidimų institute. 

22. Kodeksas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos rekomendacijas ir kitus 

su akademine etika susijusius dokumentus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Ši Tvarka skelbiama LEI intraneto svetainėje, peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip 

kartą per du metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.  

24. Tvarka yra privaloma visiems Bendruomenės nariams, Komisijai. Bendruomenė su šia 

tvarka ir jos pakeitimais yra supažindinama elektroninėmis priemonėmis.  

______________________ 


