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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO  

VEIKLOS REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) 

nustato Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) Atitikties mokslinių tyrimų etikai 

komiteto (toliau – Komiteto) sudėtį, rinkimų tvarką, funkcijas ir darbo tvarką.  

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo 

gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60 (pakeitimai Lietuvos Respublikos akademinės etikos 

ir procedūrų kontrolieriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-24). 

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, Kolegijos statutu, šiuo Reglamentu ir 

kitais teisės aktais.  

4. Komitetas atlieka socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų atitikties mokslinių 

tyrimų etikai vertinimą prieš prasidedant tyrimui, kuomet mokslinio tyrimo dalyviai yra žmonės, 

kitų mokslų sričių tyrimų vertinimą, jei juose naudojami socialinių mokslų tyrimų metodai, taip 

pat visų mokslų sričių tyrimų vertinimą, kurių metu renkami ir (ar) tvarkomi asmens duomenys.  

5. Komitetas vertina tik planuojamų vykdyti tarptautinių ir nacionalinių mokslo 

programų (fondų) finansuojamų mokslinių tyrimų, užsakomųjų mokslinių tyrimų bei tyrimų, 

kuomet tyrėjui privalu turėti atitikties mokslinių tyrimų etikai patvirtinimą, atitiktį bendriesiems 

mokslinių tyrimų etikos principams. 

6. Dėl medicinos ir sveikatos mokslų srities klinikinių ar intervencinių tyrimų atitikties 

mokslinių tyrimų etikai patvirtinimo tyrėjai turi kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą arba 

regioninį (Vilniaus arba Kauno) biomedicininių tyrimų etikos komitetą. 

7. Dėl leidimų atlikti tyrimus ir bandymus, susijusius su gyvūnais, tyrėjai turi kreiptis į 

Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. 

8. Komitetas nevertina studentų atliekamų baigiamųjų darbų (projektų) atitikties 

mokslinių tyrimų etikai. 

 

II SKYRIUS 

KOMITETO STRUKTŪRA 

 

9. Komiteto narys turi gebėti įvertinti planuojamų tyrimų atitiktį bendriesiems 

mokslinių tyrimų etikos principams bei vertinti, ar planuojami tyrimai yra priimtini atsižvelgiant 

į Kolegijos strateginius veiklos planus, mokslinę veiklą reglamentuojančius Kolegijos 

dokumentus ir kitas nuostatas. 

10. Komiteto nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir būti pasirašę 

įsipareigojimą saugoti asmens duomenis, kurio privalo laikytis neterminuotai. 

11. Komitetą sudaro 8 nariai:  
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11.1. Keturi nariai, dirbantys Kolegijoje dėstytojais ir turintys daktaro arba habilituoto 

daktaro laipsnį bei mažiausiai 10 metų mokslinės veiklos patirtį;  

11.2. vienas narys, dėstantis Kolegijoje filosofijos ar etikos dalykus ir turintis bent 5 

metų mokslinės veiklos patirtį;  

11.3. vienas narys, dirbantis Kolegijos administracijoje ir turintis bent 5 metų mokslo 

vadybos patirtį;  

11.4. vienas narys, dirbantis Kolegijoje duomenų̨ apsaugos specialistu ir turintis bent 2 

metų duomenų̨ apsaugos patirtį;  

11.5. vienas narys iš Kolegijos socialinių partnerių, dirbantis savo atstovaujamoje 

institucijoje bent 2 metus.  

12. Iš 7 Kolegijoje dirbančių narių Sveikatos priežiūros fakultetui atstovauja 2 nariai (1 

medicinos ir sveikatos mokslų ir 1 socialinių mokslų atstovas), Verslo ir technologijų fakultetui 

– 3 nariai (1 humanitarinių mokslų, 1 socialinių mokslų, 1 technologijos arba gamtos mokslų 

atstovas), Kolegijos administracijai – 2 nariai (1 narys, turintis 5 metų mokslo vadybos patirtį ir 

1 narys, dirbantis duomenų apsaugos specialistu). 

13. Fakultetams ir socialiniams partneriams atstovaujantys nariai renkami 3 metams. 

Komiteto rinkimus organizuoja Komiteto rinkimų komisija, sudaroma Kolegijos direktoriaus 

įsakymu. 

14. Kolegijos administracijai atstovaujantys nariai skiriami direktoriaus įsakymu. 

15. Komiteto narius iš pasiūlytų pretendentų renka Kolegijos akademiniai darbuotojai 

slaptu balsavimu. Balsavimas gali būti vykdomas elektroniniu būdu. 

16. Kiekvienas Kolegijos akademinis darbuotojas ar Kolegijos padalinys turi teisę 

pasiūlyti į Komitetą po vieną akademinį darbuotoją, atitinkantį Komiteto narių sudėčiai keliamus 

reikalavimus, raštu kreipdamasis į Komiteto rinkimų komisiją (1 priedas) ir pateikdamas rašytinį 

siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Komitetą (2 priedas). 

17. Kolegijos administracija siūlo narius į Komitetą iš socialinių partnerių. 

18. Pirmąjį išrinkto naujo Komiteto posėdį šaukia Kolegijos direktoriaus pavaduotojas 

ne vėliau kaip per mėnesį nuo Komiteto narių išrinkimo. 

19. Komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius slaptu balsavimu 

paprasta balsų dauguma renkami pirmajame Komiteto posėdyje.  

20. Komiteto narių sudėtį ir kadenciją tvirtina Kolegijos direktorius. 

 

III SKYRIUS 

KOMITETO FUNKCIJOS 

 

21. Komitetas atlieka šias funkcijas: 

21.1. rengia ir teikia Kolegijos direktoriui tvirtinti Atitikties mokslinių tyrimų etikai 

vertinimo tvarkos aprašą, viešina jį Kolegijos tinklalapyje bei atnaujina jį esant poreikiui; 

21.2. vadovaudamasis Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo tvarkos aprašu, 

vertina 4 ir 5 Reglamento punktuose nurodytų mokslinių tyrimų atitiktį bendriesiems mokslinių 

tyrimų etikos principams prieš prasidedant tyrimams.  

21.3. vertina, ar planuojami atlikti tyrimai yra priimtini atsižvelgiant į Kolegijos 

strateginius veiklos planus, mokslinę veiklą reglamentuojančius Kolegijos dokumentus ir kitas 

nuostatas; 

21.4. dėl veiklos principų taikymo ir (ar) sudėtingų atvejų bendradarbiauja su kitomis 

institucijomis, atsižvelgdamas į jų kompetencijos sritis; 
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21.5. viešina visų atliekamų mokslinių tyrimų, kurių atitiktis mokslinių tyrimų etikai 

Komiteto patvirtinta, duomenis Kolegijos tinklalapyje. 

 

IV SKYRIUS 

KOMITETO DARBO TVARKA  
 

22. Komiteto posėdžiai šaukiami pagal poreikį. 

23. Komiteto posėdžiai uždari. Tame pačiame posėdyje svarstant kelis mokslinių tyrimų 

projektus, susiję asmenys turi būti kviečiami atskirai. 

24. Komiteto posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu 

svarstymo dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai dokumentus teikia Komiteto pirmininkas, posėdį 

šaukia jo pavaduotojas. Jei svarstymo dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai dokumentus teikia 

Komiteto narys, jis nuo posėdžio privalo nusišalinti. 

25. Posėdžius protokoluoja Komiteto sekretorius. 

26. Komiteto narys, kuriam kyla interesų konfliktas dėl vertinimui pateikto mokslinio 

tyrimo projekto, privalo nedelsdamas nusišalinti, vos tik tai paaiškėja (pvz., iki atitikties 

mokslinių tyrimų etikai svarstymo posėdžio), apie tai raštu pranešdamas Komiteto pirmininkui ar 

jo pavaduotojui. Jis negali dalyvauti vertinant pirminį ar tęstinį to mokslinio tyrimo projektą, 

išskyrus atvejus, kai reikia pateikti Komiteto reikalaujamą informaciją. Jeigu Komiteto 

pirmininkui kyla interesų konfliktas, apie tai jis privalo pranešti Atitikties mokslinių tyrimų 

etikai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

27. Prireikus Komitetas gali pasitelkti atitinkamos mokslo krypties nepriklausomus 

ekspertus, kurie teiktų nuomonę dėl atitikties mokslinio tyrimo etikai vertinimo, konsultuotų 

Komiteto narius. Priimant sprendimus, ekspertai neturi balsavimo teisės.  

28. Komitetas savo veikloje turi būti objektyvus, nešališkas ir nepriklausomas nuo 

tyrėjo ir bet kokios kitos netinkamos įtakos. Vertinant atitiktį mokslinių tyrimų etikai turi būti 

atsižvelgiama į Lietuvos ir (ar) šalių, kuriose turi būti atliekamas mokslinis tyrimas, įstatymus ir 

kitus teisės aktus, taip pat į galiojančias tarptautines normas ir standartus, tačiau jie neturi leisti 

sumažinti ar panaikinti bet kurių tiriamųjų numatytos apsaugos, nurodytos pateikiant 

dokumentus. 

29. Sprendimai dėl pateiktų svarstyti klausimų priimami paprasta posėdyje 

dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. 

30. Komiteto pirmininkas (ar sekretorius) apie sprendimą informuoja vadovaudamasis 

informavimo procedūra, įtvirtinta Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo tvarkos apraše. 
 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Visi Komiteto veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti šiame Reglamente, 

sprendžiami Komiteto posėdžių metu. 

32. Reglamentas viešinamas Kolegijos tinklalapyje. 

_________________________ 
 

 
 

 


