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Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – kontrolierius),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos
Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 13.1 papunkčiu ir
išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau –
Kontrolieriaus tarnyba) 2014 m. rugsėjo 18 d. gautą VšĮ Europos humanitarinio universiteto
darbuotojų profesinės sąjungos „EHUnion“ pirmininko Aleksejaus Krivolapo (toliau – pareiškėjas)
pakartotinį skundą bei pateiktą medžiagą,
n u s t a t ė:
Pareiškėjas kreipėsi į kontrolierių dėl Europos humanitarinio universiteto (toliau – EHU)
prorektoriaus administracijos reikalams B. Gailiaus paskyrimo teisėtumo. Pareiškėjas nurodo, kad
EHU statuto (2011 m. birželio 6 d. redakcija) 10.3.12 papunktyje nustatyta, kad rektorius, „esant
Valdančiosios tarybos pritarimui, skiria ir atšaukia Prorektorius; skelbia konkursus šioms pareigoms
eiti, skiria asmenis į šias pareigas bei atleidžia iš jų šio Statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“.
Pareiškėjo teigimu, B. Gailius eina prorektoriaus administracijos reikalams pareigas nuo 2012 m.
birželio mėnesio, tačiau „Valdančioji taryba niekada nesvarstė ir nepritarė B. Gailiaus kandidatūrai į
prorektoriaus pareigas; niekada nebuvo skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti“.
Pareiškėjas prašo kontrolieriaus „patikrinti, ar B. Gailiaus paskyrimas EHU prorektoriumi
atitinka Statuto nuostatas, ar į šias pareigas buvo organizuojamas konkursas, ar galima laikyti B.
Gailių teisėtai paskirtu EHU Prorektoriumi“.
EHU Statuto (pasirašytas 2011 m. birželio 6 d.) 10.3.12 papunktyje nustatyta, kad Rektorius,
„esant Valdančiosios tarybos pritarimui, skiria ir atšaukia Prorektorius; skelbia konkursus šioms
pareigoms eiti, skiria asmenis į šias pareigas bei atleidžia iš jų šio Statuto ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.“ (čia ir toliau pabraukta mūsų). To paties Statuto 10.4 punkte nustatyta, kad „<...>
patvirtinus Valdančiajai tarybai, Prorektoriai yra paskiriami ir atšaukiami Rektoriaus“. Prorektorių
skyrimą į pareigas reglamentuoja ir EHU prorektorių skyrimo į pareigas nuostatai, patvirtinti 2011
m. rugsėjo 14 d. EHU rektoriaus įsakymu Nr. 01-136/1 (toliau – Nuostatai). Nuostatų 2 punkte
nustatyta, kad „Prorektorius skiria ir atšaukia rektorius Valdančiosios tarybos pritarimu“. Nuostatų
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4 punkte nustatyta, kad „atranką prorektorių pareigoms skelbia ir vykdo rektorius savo iniciatyva“.
Nuostatų 5 punkte įtvirtinta nuostata, kad apie atranką prorektoriaus pareigoms turi būti skelbiama
EHU interneto svetainėje arba EHU skelbimų lentoje arba viename iš Lietuvos nacionalinių
dienraščių, arba „tiesioginės paieškos būdu kreipiantis į reikalavimus atitinkantį kandidatą“.
Nuostatų 8 punktas nustato, kad EHU rektorius, gavęs kandidatų dokumentus, „vertina jų profesinį
ir kvalifikacinį pasirengimą, atitikimą reikalavimams ir Universiteto lūkesčiams <...>“. Nuostatų 9
punkte nustatyta, kad „apie atrinktą kandidatą rektorius informuoja Valdančiąją tarybą ir pasirašo su
juo neterminuotą darbo sutartį“. Nuostatų 10 punktas numato, kad, jeigu pretendento į prorektoriaus
pareigas kandidatūrai „nepritaria Valdančioji taryba, rektorius ieško naujų pretendentų konkrečioms
prorektoriaus pareigoms eiti“.
Į Kontrolieriaus tarnybos prašymą pateikti dokumentus, pagrindžiančius B. Gailiaus
paskyrimą į prorektoriaus pareigas, EHU pateikė 2012 m. gegužės 23 d. darbo sutarties Nr. 14-159,
Valdančiosios tarybos vykdomojo komiteto 2012 m. kovo 1 d. susirinkimo protokolo ir
Valdančiosios tarybos (kiekvieno Valdančiosios tarybos nario, pastaba mūsų) 2014 m. liepos 8 d.
sprendimų „Dėl B. Gailiaus paskyrimo administracijos ir infrastruktūros prorektoriumi
patvirtinimo“ nuorašus (2014 m. spalio 6 d. raštas Nr. 82).
EHU Valdančiosios tarybos vykdomojo komiteto susirinkime, vykusiame 2012 m. kovo 1 d.
Vašingtone (Kolumbijos apygarda (JAV)), buvo svarstomas klausimas dėl EHU Administracijos ir
infrastruktūros prorektoriaus pakeitimo (pranešėjas A. Mikhailov). Minėtame protokole šiuo
klausimu nurodyta, kad „po paieškų buvo pasirinkti du galimi kandidatai: Bernardas Gailius – tai
kandidatas, kurį EHU norėtų pasiūlyti į prorektoriaus postą. Jis yra tinkamas kandidatas <...>“.
„Nuspręsta: 10.2. Atsižvelgti į pateiktą informaciją – administracijos prorektoriaus įdarbinimas yra
universiteto kompetencija <...>“. Tokiu Valdančiosios tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu
buvo patvirtinta EHU kompetencija prorektoriaus įdarbinimo srityje. EHU kompetencija, vykdant
prorektoriaus priėmimą į pareigas, yra nustatyta minėtuose EHU teisės aktuose.
Tyrimo Kontrolieriaus tarnyboje metu buvo nustatyta, kad EHU rektorius Anatoli Mikhailov
2012 m. gegužės 23 d. sudarė su B. Gailiumi darbo sutartį Nr. 14-159, pagal kurią B. Gailius nuo
2012 m. birželio 1 d. buvo priimtas į administracijos ir infrastruktūros prorektoriaus pareigas.
EHU Kontrolieriaus tarnybai duomenų, patvirtinančių Valdančiosios tarybos pritarimą,
paskiriant B. Gailių į prorektoriaus pareigas, kaip numatyta EHU statuto 10.3.12 papunktyje bei
Nuostatų 2 punkte, nepateikė. Kontrolieriaus tarnybai pateiktais duomenimis, Valdančiosios tarybos
nariai sprendimus dėl B. Gailiaus paskyrimo Administracijos ir infrastruktūros prorektoriumi
patvirtinimo priėmė 2014 m. liepos 8 d., t. y. praėjus daugiau kaip 2 metams nuo darbo sutarties su
B. Gailiumi sudarymo dienos. Tai įrodo, kad Valdančiosios tarybos pritarimas/patvirtinimas dėl B.
Gailiaus kandidatūros buvo būtinas, tačiau jis turėjo būti gautas iki darbo sutarties su B. Gailiumi
sudarymo.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis EHU Statuto ir Nuostatų nuostatomis,
konstatuojama, kad EHU rektorius Anatoli Mikhailov, neturėdamas Valdančiosios tarybos
pritarimo ir 2012 m. gegužės 23 d. sudarydamas darbo sutartį Nr. 14-159 su B. Gailiumi, pažeidė
EHU Statuto 10.3.12 papunktį ir Nuostatų 2 punktą.
Kontrolierius, įvertinęs pareiškėjo ir EHU pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius
dokumentus bei teisinį reglamentavimą, atsižvelgdamas į pareiškėjo prašymą ir vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalies 1 punktu:
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n u s p r e n d ė:
Informuoti Europos humanitarinį universitetą ir Švietimo ir mokslo ministeriją, kad Europos
humanitarinio universiteto rektorius Anatoli Mikhailov, 2012 m. gegužės 23 d. sudarydamas darbo
sutartį Nr. 14-159 su Bernardu Gailiumi, negavęs Valdančiosios tarybos pritarimo, nesilaikė EHU
prorektorių skyrimo procedūros ir taip pažeidė EHU Statuto 10.3.12 papunktį ir EHU prorektorių
skyrimo į pareigas nuostatų 2 punktą.
Kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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