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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS ETIKOS KOMITETO  

VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) etikos 

komiteto (toliau – Etikos komitetas) sudarymą, sudėtį, funkcijas, posėdžių organizavimą ir 

sprendimų priėmimą. 

 

2. Etikos komitetas atlieka Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akademinės etikos kodekso 

(toliau – Etikos kodekso) vykdymo priežiūrą. 

 

3. Etikos komitetas vadovaujasi LMTA Statutu, Akademijos Senato patvirtintais dokumentais – 

LMTA akademinės etikos kodeksu ir šiais Nuostatais. 

 

II. ETIKOS KOMITETO SUDARYMAS IR SUDĖTIS 

 

4. Etikos komitetas sudaromas iš LMTA dėstytojų, studentų, administracijos darbuotojų ir 

socialinių partnerių: 

4.1.  po vieną dėstytoją skiria Muzikos fakulteto ir Teatro ir kino fakulteto tarybos; 

4.2.  vieną narį skiria Senatas; 

4.3.  vieną narį skiria Rektorius; 

4.4.  vieną narį skiria LMTA studentų atstovybė; 

4.5.  vienas narys skiriamas iš socialinių partnerių. 

 

5. Etikos komiteto narius trejiems metams tvirtina LMTA Senatas. Etikos komiteto nariai eina 

pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

 

6. Etikos kodeksą pažeidęs Etikos komiteto narys privalo atsistatydinti iš Etikos komiteto nario 

pareigų. 

 

7. Pirmajame Etikos komiteto posėdyje iš Etikos komiteto narių balsų dauguma išrenkamas 

Etikos komiteto pirmininkas ir sekretorius. 

 

III. ETIKOS KOMITETO FUNKCIJOS 

 

8. Etikos komitetas priima ir svarsto pranešimus ar informaciją apie galimus akademinės etikos 

pažeidimus.  

 

9. Etikos komitetas svarsto LMTA akademinės bendruomenės pasiūlymus tobulinti Etikos 

kodeksą.  

 

10. Etikos komitetas inicijuoja Etikos kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos svarstyti ir 

tvirtinti Akademijos Senatui.  

 

 



IV. ETIKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

11. Etikos komiteto posėdžiai šaukiami gavus pranešimą ar informaciją apie galimus akademinės 

etikos ir / ar procedūrų pažeidimus arba siekiant inicijuoti Etikos kodekso papildymus ar 

pataisas.  

 

12. Etikos komiteto posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Etikos komiteto pirmininkas. Jeigu 

gautas pranešimas ar informacija susijusi su Etikos komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam 

vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių Etikos komiteto narių. 

 

13. Jeigu gautas pranešimas ar informacija dėl galimai padaryto Etikos kodekso pažeidimo susijęs 

su Komiteto nariu, šis Komiteto narys privalo nusišalinti arba gali būti nušalintas nuo 

pranešimo ar informacijos svarstymo Komiteto posėdyje šiais atvejais:  

13.1. Etikos komiteto narys kreipėsi į Etikos komitetą pats arba kreiptasi dėl jo;  

13.2. Etikos komiteto narys susijęs su pranešimo autoriumi arba pranešime minimais 

asmenimis tiesioginio pavaldumo darbo santykiais; 

13.3. Etikos komiteto narys susijęs su pranešimo autoriumi arba pranešime minimais 

asmenimis artimais giminystės, šeimos, svainystės ryšiais;  

13.4. kitais čia nenurodytais atvejais, jei Etikos komiteto narių sprendimu yra pagrindas 

galimam Etikos komiteto nario ir pranešimo autoriaus, kitų pranešime minimų asmenų 

interesų konfliktui arba sprendimo priėmimo neobjektyvumui. 

 

14. Etikos komiteto posėdžiai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Etikos 

komiteto narių, įskaitant raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis išreiškusius valią virtualiai 

dalyvauti Etikos komiteto posėdyje. Virtualiai posėdyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 

trečdalis Etikos komiteto narių.  

 

15. Kiti asmenys Etikos komiteto posėdžiuose gali dalyvauti tik gavę daugumos Etikos komiteto 

posėdyje dalyvaujančių narių sutikimą. Sprendimo priėmimo metu patalpoje gali būti tik 

Etikos komiteto nariai.  

 

16. Etikos komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Gali būti daromas posėdžio garso įrašas.  

 

17. LMTA administracija padeda organizuoti Etikos komiteto darbą, suteikia reikiamą 

materialinę ir techninę pagalbą. 

 

V. PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

18. Pranešimus Etikos komitetui gali teikti kiekvienas LMTA akademinės bendruomenės narys.  

 

19. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu Etikos komiteto pirmininkui. 

Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. 

 

20. Pranešimus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų registruoja ir saugo LMTA rektoriaus 

biuro administratorius byloje „Darbuotojų tarnybiniai pranešimai, raštai, skundai, jų 

nagrinėjimo dokumentai ir jų registras TP1“. 

 

21. Etikos komitetas pranešimo ar informacijos apie galimus akademinės etikos pažeidimus 

nenagrinėja: 

21.1. jeigu pranešimas yra anoniminis; 

21.2. jeigu nuo galimų akademinės etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki 

pranešimo ar informacijos gavimo dienos yra praėję daugiau kaip vieneri kalendoriniai metai; 

21.3. jeigu pranešimai ar informacija yra apie galimus procedūrų pažeidimus Akademijoje. 

Šiuo atveju 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. 

 

22. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo akademinės etikos pažeidimo:  

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

dokumentais; 

22.2. kai Etikos komitetui tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą. 

 

23. Per 5 darbo dienas nuo pranešimo registravimo datos Etikos komiteto pirmininkas sušaukia 

Etikos komiteto posėdį. Informacija Etikos komiteto nariams perduodama per 2 darbo dienas 

nuo pranešimo registravimo datos. Posėdyje aptariama problemos esmė, priimamas 

sprendimas dėl pranešime įvardintos problemos galutinio sprendimo galimybės ir jo 

parengimo terminas. Apie posėdyje priimtą sprendimą informuojamas pranešime įvardytas(-

i) asmuo(-enys). 

 

24. Pranešime įvardytas(-i) asmuo(-enys) per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos pateikia 

raštišką paaiškinimą Etikos komiteto pirmininko vardu. Paaiškinimas registruojamas 

Nuostatų 21 punkte nurodytame registre. Paaiškinimo pateikimo terminas Etikos komiteto 

narių sprendimu gali būti pratęstas dėl įvardytos objektyvios priežasties (pvz., liga, 

komandiruotė ir pan.). Paaiškinimo nepateikus ar atsisakius jį pateikti, Etikos komitetas 

priima galutinį sprendimą pagal turimus faktus. 

 

25. Pranešimo autorius ir pranešime įvardytas(-i) asmuo(-enys) kviečiami dalyvauti Etikos 

komiteto posėdyje. Neatvykus į posėdį kviestiesiems asmenims, pranešimas vis tiek 

nagrinėjamas. 

 

26. Etikos komitetas gali kreiptis į LMTA padalinius, prašydamas pateikti išsamią ir objektyvią 

informaciją apie pranešime išdėstytą problemą. 

 

27. Etikos komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti (neskleisti) tiriamos 

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

pranešimo autoriaus konfidencialumą. 

 

VI. ETIKOS KOMITETO SPRENDIMAI 

 

28. Rekomendacinio pobūdžio galutinį sprendimą dėl svarstyto klausimo LMTA rektoriui, 

pranešimo autoriui ir pranešime įvardytam(-iems) asmeniui(-ims) Etikos komitetas pateikia 

per 60 darbo dienų nuo pranešimo registracijos dienos. Pratęsus paaiškinimo terminą kaip 

numatyta šių Nuostatų 24 punkte, tiek pat pratęsiamas ir nutarimo priėmimo terminas. 

 

29. Etikos komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių 

Etikos komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, Etikos komiteto pirmininko balsas yra 

lemiamas. 

 

30. Komitetas turi teisę peržiūrėti savo priimtą nutarimą, jeigu po sprendimo priėmimo paaiškėjo 

nauji faktai. 

 

31. Rektorius, gavęs Etikos komiteto sprendimą, atsižvelgęs į Etikos komiteto rekomendacijas 

dėl poveikio priemonių taikymo ir suėjus Etikos komiteto sprendimo apskundimo Akademijos 

Senatui terminui, gali imtis visų jo įgaliojimus atitinkančių poveikio priemonių prieš Etikos 

kodekso pažeidėją, taip pat gali kreiptis į kitas Akademijos administracijos institucijas dėl jų 

kompetencijai priklausančių poveikio priemonių taikymo. Galimos tokios poveikio 

priemonės (sąrašas nėra baigtinis): 



31.1. asmeninis įspėjimas (viešai neatskleidžiant informacijos apie etikos pažeidimą); 

31.2. viešas įspėjimas (viešai atskleidžiant informaciją apie etikos pažeidimą); 

31.3. drausminė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 237 straipsnį; 

31.4. darbo sutarties nutraukimas be išankstinio įspėjimo pagal Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso 136 straipsnio 3 dalį; 

31.5. pašalinimas iš Akademijos su teise sugrįžti į studijas; 

31.6. pašalinimas iš Akademijos be teisės sugrįžti į studijas; 

31.7. dėstytojo neatestavimas; 

31.8. kitos LMTA studijų nuostatuose nurodytos poveikio priemonės. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

32. Etikos komitetas vertina savo metinę veiklą ir rengia metinės veiklos ataskaitą Senatui.  

 

33. Šie Nuostatai ir jo pakeitimai tvirtinami LMTA Senato nutarimu. 

 

 

 

__________________________________________________ 


