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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) akademinės etikos 

kodeksas (toliau – Akademinės etikos kodeksas) yra skirtas puoselėti Akademijos meninės, 

mokslinės veiklos ir studijų kokybės kultūrą, socialiai atsakingą elgesį, sąžiningumą, skaidrumą ir 

atsakomybę. 

 

2. Akademinės etikos kodeksas parengtas remiantis: 

2.1. LMTA statutu; 

2.2. Europos muzikos konservatorijų, akademijų ir mokyklų asociacijos (Association Européenne 

de Conservatoires, Académies and Musikhochschulen, AEC) nuostatomis1; 

2.3. Europos meno institutų lygos (The European League of Institutes of the Arts, ELIA) manifestu2; 

2.4. Aukštojo mokslo institucijų etikos kodeksų rengimo gairėmis (IAU-MCO Guidelines for an 

Institutional Code of Ethics in Higher Education3); 

2.5. Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodeksu4; 

2.6. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos 

kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijomis5 . 

 

3. Akademinės etikos kodeksas taikomas Akademijos akademinės bendruomenės nariams: 

studentams, dėstytojams, meno ir mokslo darbuotojams, darbuotojams, teikiantiems pagalbą vykdant 

studijas ir mokslinius tyrimus, administracijos darbuotojams, profesoriams emeritams. 

 

4. Akademinės etikos kodekse nustatomi svarbiausi akademinės etikos principai, normos ir jų 

pažeidimų atvejai, tačiau jų sąrašas nėra baigtinis. Akademinės etikos (ne)pažeidimą kiekvienu atveju 

lemia konkretaus įvykio aplinkybės. Pažeidimų išdėstymo eilė Akademinės etikos kodekse nereiškia 

pažeidimo svarbos. 

 

II. AKADEMINĖS ETIKOS PRINCIPAI IR NORMOS 

 

5. LMTA akademinės bendruomenės nariai savo veikloje vadovaujasi šiais akademinės etikos 

principais: 

5.1. akademinės laisvės; 

5.2. akademinio sąžiningumo; 

5.3. atsakomybės; 

5.4. kolegialumo ir pagarbos. 

 

6. Vadovaudamiesi akademinės laisvės principu LMTA akademinės bendruomenės nariai laikosi 

šių elgesio normų: 

6.1. kritinio mąstymo tradicija ir atviro diskutuotinų klausimų svarstymo atmosfera, pagrįsta 

geranoriškumu ir atsakomybe už savo žodžius ir veiksmus; 

                                                 
1 Prieiga per internetą: http://www.aec-music.eu/about-aec/organisation/mission-statement  
2 Prieiga per internetą: http://www.elia-artschools.org/elia/manifesto  
3 Prieiga per internetą: http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/Ethics_Guidelines_FinalDef_08.02.13.pdf  
4 Prieiga per internetą: http://lma.lt/lt/apie-lma/apie-lma/dokumentai/mokslininko-etikos-kodeksas  
5 Prieiga per internetą: http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/2015/04/Rekomendacijos.pdf  

http://www.aec-music.eu/about-aec/organisation/mission-statement
http://www.elia-artschools.org/elia/manifesto
http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/Ethics_Guidelines_FinalDef_08.02.13.pdf
http://lma.lt/lt/apie-lma/apie-lma/dokumentai/mokslininko-etikos-kodeksas
http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/2015/04/Rekomendacijos.pdf
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6.2. teisė atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų, meninių ir mokslinių tyrimų organizavimą ir 

administravimą bei šios teisės pripažinimas kitiems bendruomenės nariams; 

6.3. teisė laisvai plėtoti meninę ir mokslinę veiklą pasirenkant metodus ir šios teisės pripažinimas 

kitiems bendruomenės nariams; 

6.4. akademinės bendruomenės narių apsauga nuo suvaržymų – netoleruojama nei vidinė institucinė 

cenzūra, nei išorinis visuomeninių sąjūdžių, verslo interesų grupių, valstybės institucijų, politinių ar 

religinių grupių spaudimas. 

 

7. Vadovaudamiesi akademinio sąžiningumo principu LMTA akademinės bendruomenės nariai 

laikosi šių elgesio normų: 

7.1. pagarba intelektinei nuosavybei – bet kokios formos akademinio nesąžiningumo (plagijavimas, 

mokslo duomenų falsifikavimas, nepamatuotas bendraautorystės primetimas jaunesniems kolegoms 

ar pavaldiniams, meninei, mokslinei ir visuomeninei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų 

įnašo neigimas arba nutylėjimas, autorinių teisių pažeidimo atvejai, informacinių technologijų 

naudojimas be licencijos, nusirašinėjimas egzaminų ir kitų atsiskaitymų metu ir kitas nesąžiningas 

elgesys) netoleravimas; 

7.2. inicijuojant ir / ar vykdant projektus, siejamus su LMTA vardu, siekiama, kad jų rezultatai 

tarnautų bendriems LMTA interesams ir būtų viešai prieinami; 

7.3. balsavimo teisės atsisakymas, kai LMTA savivaldos organuose sprendžiamas finansavimo, 

nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas; 

7.4. studento žinių, gebėjimų bei įgūdžių vertinimas yra teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo 

studijų dalyko (modulio) tikslais; 

7.5. sąžiningas ir teisėtas elgesys vykdant veiklą ir Akademijoje, ir už jos ribų, sprendimų 

priėmimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

8. Vadovaudamiesi atsakomybės principu LMTA akademinės bendruomenės nariai laikosi šių 

elgesio normų: 

8.1. aukštos kvalifikacijos ir tiesos savo meninėje bei mokslinėje veikloje siekis, etiška meninių ir 

tiriamųjų objektų atžvilgiu meninė veikla ir moksliniai tyrimai; 

8.2. etišku elgesiu kuriama ne tik savo asmeninė reputacija, bet ir profesinio garbingumo standartai 

bei teigiamas LMTA įvaizdis;  

8.3. LMTA vardas nenaudojamas jos prestižui kenkiančiomis aplinkybėmis, sergstima savo ir 

Akademijos viešoji reputacija; 

8.4. pripažįstama sveikos gyvensenos svarba; 

8.5. LMTA materialinės bazės, kitų išteklių naudojimas yra tausus ir atsakingas. 

 

9. Vadovaudamiesi kolegialumo ir pagarbos principu LMTA akademinės bendruomenės nariai 

laikosi šių elgesio normų: 

9.1. tolerancija ir pagarba žmogaus orumui; 

9.2. lygių teisių ir galimybių puoselėjimas; 

9.3. konfidencialumas – saugoma konfidenciali informacija, susijusi su LMTA akademine veikla ir 

bendruomenės asmens duomenimis, tačiau konfidencialumo reikalavimas neturi trukdyti 

atsakingiems LMTA padaliniams ar valstybės institucijoms tirti akademinio nesąžiningumo ar galimų 

teisės pažeidimo atvejų; 

9.4. netoleruojama bet kokios formos diskriminacija, asmeniškumas, priekabiavimas, 

piktnaudžiavimas valdžia, nepotizmo (t. y., tarnybinės padėties naudojimo giminėms ar draugams 

proteguoti); 

9.5. gauti skundai ir prašymai nagrinėjami objektyviai, nešališkai, skaidriai ir laikantis nustatytų 

terminų. 
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III. INTERESŲ KONFLIKTAS 

 

10. LMTA akademinės bendruomenės nariai: 

10.1. vengia interesų konflikto, pasireiškiančio šeimos nario, giminaičio, verslo ar socialinio 

partnerio protegavimu, favoritizmo apraiškomis; 

10.2. vengia tarnybinės padėties naudojimo ne pagal paskirtį ir/ar dėl asmeninių paskatų; 

10.3. vengia materialinių ir finansinių Akademijos išteklių naudojimo politinei veiklai, privačiam 

verslui ar asmeniniams poreikiams tenkinti, piktnaudžiavimo Akademijos ištekliais, vykdant 

projektus; 

10.4. vengia įsitraukimo į privačią verslo ar finansinę veiklą, kuri gali turėti neigiamą įtaką 

Akademijos bendruomenės narių studijoms, meninei veiklai ir moksliniams tyrimams;  

10.5. įsipareigoja teikti pirmenybę meninei, mokslinei ir akademinei veiklai bei priedermėms 

Akademijai, asmeniniai verslo ar kiti interesai neturi trukdyti vykdyti darbuotojo Akademijoje 

einamų pareigų;  

10.6. nepriima jokių dovanų iš jo sprendimu suinteresuotų asmenų, studijų metu studentai 

dėstytojams negali teikti jokių, net ir smulkių, dovanų; 

10.7. vadovaujantis Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis6 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateikia Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją; 

10.8. kilus interesų konfliktui apie tai informuoja savo kolegas ir tiesioginius vadovus;  

10.9. dėl galimo interesų konflikto nusišalina nuo sprendimo priėmimo.  

 

IV. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO TAIKYMAS 

 

11. Visi LMTA akademinės bendruomenės nariai įsipareigoja patys nepažeisti Akademinės etikos 

kodekso ir netoleruoti jo pažeidimų Akademijoje bei už jos ribų, rūpintis, kad Akademinės etikos 

kodeksas būtų veiksnus, o jo pažeidimus šalinti moralinio poveikio priemonėmis: kritikuojant, 

pasmerkiant, atsiribojant, nutraukiant bendradarbiavimą. 

 

12. LMTA akademinės bendruomenės narių Akademinės etikos kodekso pažeidimų atvejus 

nagrinėja Etikos komitetas, kurio sudėtį tvirtina Senatas. Jo veiklą reglamentuoja šis Akademinės 

etikos kodeksas ir LMTA etikos komiteto veiklos nuostatai. 

 

13. Apie Akademinės etikos kodekso pažeidimą LMTA akademinės bendruomenės nariai praneša 

raštu Etikos komiteto pirmininkui. Anoniminiai pranešimai nenagrinėjami. Pranešimai laikomi 

konfidencialia informacija, ir Etikos komitetas privalo užtikrinti, kad jokia informacija apie 

pranešimą pateikusį asmenį nebus paviešinta. 

 

14. Rektorius, gavęs Etikos komiteto sprendimą, atsižvelgęs į jo rekomendacijas dėl poveikio 

priemonių taikymo ir suėjus Etikos komiteto sprendimo apskundimo Akademijos Senatui terminui, 

gali imtis visų jo įgaliojimus atitinkančių poveikio priemonių prieš Akademinės etikos kodekso 

pažeidėją, taip pat gali kreiptis į kitus LMTA administracijos institucijas dėl jų kompetencijai 

priklausančių poveikio priemonių taikymo. 

 

15. Etikos komitetas savo iniciatyva poveikio priemonių netaiko, tačiau jas rekomenduoja, 

atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą ir ankstesnius Akademinės etikos kodekso pažeidėjo etikos 

pažeidimus. 

 

16. Etikos komiteto sprendimas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti 

skundžiamas Akademijos Senatui, skundo kopija įteikiama ir Rektoriui. Akademijos Senatas 

sprendimą dėl skundo priima per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Akademijos 

Senato sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

 

                                                 
6 Prieiga per internetą: http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas  

http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Su Akademinės etikos kodeksu susipažįstama LMTA internetinėje svetainėje www.lmta.lt. 

Studentai tai, kad susipažino su Akademinės etikos kodeksu, patvirtina pasirašydami studijų sutartį. 

Priimami į darbą Akademijoje asmenys prašyme priimti į darbą patvirtina, kad susipažino su 

Akademinės etikos kodeksu. 

 

18. Akademinės etikos kodeksas ir jo pakeitimai tvirtinami LMTA Senato nutarimu. 

 

19. Šis Akademinės etikos kodeksas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d. 

 

 

  _______________________________________________________ 

http://www.lmta.lt/

