LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL DARIAUS MAŽINTO AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMŲ

2015 m. vasario 2 d. Nr. SP-2
Vilnius

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 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“ patvirtintų Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 13 punkto 1 papunkčiu ir atlikęs
tyrimą dėl Dariaus Mažinto akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų pagal Lietuvos Respublikos
Seimo nario 2014 m. rugsėjo 21 d. pranešimą bei išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus apygardos prokuratūros,
Studijų kokybės vertinimo centro ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) pateiktą medžiagą,
n u s t a t ė:
I. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (1991-02-15 redakcija) 4 straipsnyje nurodyta, kad „reikalavimai stojantiesiems į aukštosios mokyklos pirmąjį kursą turi atitikti vidurinio
mokslo programas“, o Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (2001-01-25 redakcija) 3
straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad „asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal sugebėjimus ir žinias turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka siekti įgyti aukštąjį išsilavinimą Lietuvos
aukštosiose mokyklose“.
Vilniaus apygardos prokuratūros 2014 m. spalio 3 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikto Vilniaus apygardos prokuratūros 2014 m. spalio 15 d. raštu Nr. 2.S-(206)-58835,
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konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad „yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad brandos atestatas B Nr. 164805, kurio išdavimas registruotas 1999 m. birželio 23 d. Nr. 43, išduotas nebuvo, ir jei
šį brandos atestatą suklastojo ir ne pats D.Mažintas, tai jam vis tiek buvo žinoma apie tai, kad šis
brandos atestatas yra suklastotas“.
Lietuvos muzikos akademijos statuto1, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m.
lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1-1088, 10 punkte nurodyta, kad „studijuojantiesiems garantuojama
sąžinės <...> laisvė“. Elektroniniame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne2 žodis „sąžinė“ apibrėžiamas kaip „dorovinio atsakingumo už savo poelgius jautimas, jų vertės įsisąmoninimas“, o elektroniniame Lietuvos Respublikos terminų banke3 – „žmogaus sugebėjimas savo veiklą ir elgesį sąmoningai vertinti pagal pasaulėžiūros principus ir dorovines normas“.
Lietuvos muzikos akademijos studijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos muzikos akademijos
1997 m. balandžio 23 d. (protokolas Nr. 4) Senato posėdyje ir Tarnybai pateiktų LMTA 2014 m.
gruodžio 23 d. raštu Nr. SD-939, VI skyriaus 2 punkte įtvirtinta studentų pareiga „laikytis <...> etikos“.
2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė Lietuvos muzikos akademijos
rektoriaus patvirtintas ir su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru 2001 m. sausio 19 d.
suderintas Bendrąsias priėmimo nuostatas 2001 m., kuriose nustatyta, kad į „pagrindines valstybės
finansuojamas studijas priimami šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys: Lietuvos Respublikos
piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, turintys vidurinį ir muzikinį (stojant į Fortepijono ir muzikologijos <...> fakultetus <...>) <...> išsilavinimą <...> ir dalyvavę priėmimo konkurse“. Taip pat Bendrųjų priėmimo nuostatų 2001 m. dalyje „Pateikiami dokumentai“ nurodyta, kad stojantieji į Lietuvos
muzikos akademiją Priėmimo komisijos sekretoriatui pateikia šiuos dokumentus: „Brandos atestato,
jo priedų <...> originalus (dokumentų originalai – brandos atestatas ir priedai, muzikinio išsilavinimo pažymėjimas ir priedai) įteikiami iki Priėmimo komisijos posėdžio [2001 m.] liepos 7 d.) ir šių
dokumentų kopijas (notaro patvirtinimas nebūtinas);“ (laužtiniuose skliaustuose patikslinta mūsų).
Informacijos apie tai, kokią tvarką Lietuvos muzikos akademija buvo nustačiusi priėmimo dokumentų originalų ir kopijų tvarkymui ir saugojimui 2001 metais, LMTA Tarnybai nepateikė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (2001-01-25 redakcija) 3
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos muzikos akademijos statuto 10 punktu, 1997 m. balandžio 23 d. Lietuvos muzikos akademijos studijų nuostatų VI skyriaus 2 punktu ir atsižvelgiant į Vilniaus apygardos
prokuratūros 2014 m. spalio 3 d. nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą konstatuotą brandos

Nuo 2004 m. liepos 4 d. įsigaliojo naujas Lietuvos muzikos akademijos pavadinimas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
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atestato suklastojimą ir į tai, kad kita informacija apie D. Mažinto vidurinio išsilavinimo įgijimą
Tarnybai nebuvo pateikta, darytina išvada, kad D. Mažintas neturėjo teisės siekti įgyti aukštąjį išsilavinimą, todėl, pateikęs suklastotą brandos atestatą priėmimo į pagrindines studijas metu ir nutylėjęs apie teisės įgyti aukštąjį išsilavinimą neturėjimą priėmimo į pagrindines studijas ir šių studijų
metu, pažeidė Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (2001-01-25 redakcija) 3 straipsnio 1
dalį, 1997 m. balandžio 23 d. Lietuvos muzikos akademijos studijų nuostatų VI skyriaus 2 punkte
įtvirtintą studentų pareigą laikytis etikos bei Lietuvos muzikos akademijos statuto 10 punkte studijuojantiesiems garantuojamą sąžinės laisvės nuostatą.
II. 2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai paaiškino, kad „studentų ir absolventų bylos tvarkomos, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Dokumentų tvarkymo
ir apskaitos taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų subjektų,
įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, valstybės įgaliotų asmenų oficialiųjų dokumentų
tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus. Šiose taisyklėse detaliau apibrėžiami
darbuotojų asmens bylų sudarymo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimai. Taip pat 2014 m. spalio 20
d. raštu Nr. SD-758 LMTA Tarnybai nurodė, kad „2001 m. Lietuvos muzikos akademijos studentų
ir absolventų išsilavinimo dokumentai buvo saugomi, išduodami, studentų ir absolventų bylos tvarkomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu <...> ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio
28 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad priėmimas į pagrindines studijas buvo organizuojamas 2001 m. birželio-liepos mėn., todėl Lietuvos
archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m.
gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 88 „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ negalėjo būti taikomas.
Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (1995-12-30 redakcija), galiojusio 2001 metų priėmimo į
pagrindines studijas organizavimo metu, 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta asmens bylų saugojimo trukmė, kuri turėtų būti siejama ir su studentų asmens bylų sudarymu, tvarkymu ir / ar saugojimu. Informacijos apie tai, kokie studentų asmens bylų sudarymo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimai buvo keliami Lietuvos muzikos akademijoje 2001 metais, LMTA 2005 ir 2008 metais,
LMTA Tarnybai nepateikė.
2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė LMTA rektoriaus 2005 m.
sausio 14 d. patvirtintas Studentų priėmimo 2005 m. taisykles, kurių II dalyje nustatyti reikalavimai
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stojant į antrąją studijų pakopą (magistrantūrą). Šių taisyklių II dalies 4 punkte nustatyta, kad „įforminant priėmimą“ teikiami „pagrindinių universitetinių studijų baigimo diplomo ir jo priedo originalai“. Informacijos apie tai, kokią tvarką LMTA nustatė priėmimo dokumentų originalų tvarkymui
ir saugojimui, LMTA Tarnybai nepateikė.
2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė LMTA rektoriaus 2005 m.
liepos 5 d. įsakymo Nr. 99 S „Dėl studentų priėmimo“ patvirtintą kopiją. LMTA rektoriaus 2005 m.
liepos 5 d. įsakyme Nr. 99 S nurodyta, kad D. Mažintas priimamas į magistrantūros valstybės finansuojamą vietą „Fortepijonas“. 2014 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. SD-863 LMTA Tarnybai nurodė,
kad fortepijono specializacijos studijos buvo organizuojamos įgyvendinant dvi studijų programas –
Atlikimo menas ir Muzikos pedagogika. D. Mažinto bakalauro ir magistrantūros studijų asmens byloje, su kuria buvo susipažinta 2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje, esančiame
LMTA 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 142 S „Dėl muzikos pedagogikos studijų, mokėjimo už
studijas“ nurodyta, kad D. Mažintui buvo leista „studijuoti lygiagrečiai atlikimo meno ir muzikos
pedagogikos programas, mokant už antrąją (Muzikos pedagogikos) studijų programą“. 2014 m.
lapkričio 28 d. raštu Nr. SD-863 LMTA Tarnybai paaiškino, kad „Muzikos pedagogikos magistro
studijų programą buvo galima studijuoti dviem būdais: 1) kaip atskirą magistro studijų programą; 2)
kaip antrąją programą, studijuojamą paraleliai su Atlikimo meno programa. <...> todėl pasirinkus
Muzikos pedagogiką kaip antrąją programą, studijuojamą paraleliai su Atlikimo meno programa,
dalykų įvertinimai perkeliami iš Atlikimo meno studijų programos, o dalyko kreditai įskaitomi iš
Muzikos pedagogikos studijų programos studijų plano.“.
2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė LMTA rektoriaus 2007 m.
birželio 26 d. įsakymo Nr. 114 S „Dėl diplomų išdavimo ir išbraukimo iš studentų sąrašų“ patvirtintą kopiją. Šiame įsakyme nurodyta, kad D. Mažintui išduodamas magistro kvalifikacinio laipsnio
diplomas, priedėlis prie diplomo, ir jis išbraukiamas iš studentų sąrašų – Fortepijono specializacija,
atlikimo menas, muzikos pedagogika. 2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė dviejų magistro diplomų priedėlių, atspausdintų ant priedėlių pavyzdinių formų, kopijas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. SR-4976 buvo pateikta informacija apie LMTA vykdytas studijų programas, kurias 2007 metais baigus galėjo būti
suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis su skirtingomis profesinėmis kvalifikacijomis
(baigus vieną studijų programą), t. y. studijų programa „Atlikimo menas“ (valstybinis kodas
62101M101) ir studijų programa „Muzikos pedagogika“ (valstybinis kodas 62101M109) buvo dvi
atskiros studijų programos, suteikusios tą patį magistro kvalifikacinį laipsnį (muzikos magistras) ir
atitinkamai atlikėjo arba dirigento ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.
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2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė LMTA rektoriaus 2007 m.
gruodžio 22 d. patvirtintas magistro diplomų priedėlių, atspausdintų ant priedėlių pavyzdinių formų,
kopijas. LMTA išduotuose magistro diplomų priedėliuose MG Nr. 000125 ir MG Nr. 000367 nurodytas studijų dalykas „XX amžiaus kultūros teorijos“ ir jo įvertinimas – 9 (labai gerai) balas. D.
Mažinto bakalauro ir magistrantūros studijų asmens byloje, su kuria buvo susipažinta 2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje, esančioje Įskaitų/egzaminų skolų kortelėje nurodytas
šio studijų dalyko (laikytas 2006 m. gruodžio 21 d.) įvertinimas 8 (gerai) balais. Informacijos apie
tai, kodėl LMTA magistro diplomo priedėlyje nenurodė studijų dalyko „XX amžiaus kultūros teorijos“ įvertinimo, atitinkančio Įskaitų/egzaminų skolų kortelėje nurodytą įvertinimą, LMTA Tarnybai
nepateikė.
D. Mažinto bakalauro ir magistrantūros studijų asmens byloje, su kuria buvo susipažinta
2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje, esančioje Įskaitų/egzaminų skolų kortelėje nurodytas studijų dalykas „Instrumento dėstymo metodika (fortepijonas)“ (išlaikytas 2006 m. birželio 3 d.) kaip studijų programos „Atlikimo menas“ studijų dalykas. 2014 m. lapkričio 28 d. raštu
Nr. SD-863 LMTA Tarnybai nurodė, kad studijų dalykas „Instrumento dėstymo metodika (fortepijonas)“ yra „iš Muzikos pedagogikos magistro studijų programos“. Informacijos apie šios neatitikties priežastis LMTA Tarnybai nepateikė.
2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-718 LMTA Tarnybai pateikė LMTA rektoriaus 2007 m.
gruodžio 22 d. patvirtintas Studentų priėmimo 2008 m. taisykles, kurių III dalyje nustatyti reikalavimai stojant į trečiąją studijų pakopą (doktorantūrą, meno aspirantūrą). Šių taisyklių III.II dalies 4
punkte nustatytas teiktinų dokumentų sąrašas, t. y. pateikiamos ir „notaro ar LMTA vadovo įgalioto
asmens priėmimo komisijoje patvirtintos magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio
aukštojo mokslo diplomo ir jo priedo kopijos“. D. Mažinto meno aspirantūros asmens byloje, su
kuria buvo susipažinta 2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje, esančios D. Mažintui išduotų magistro diplomų kopijos buvo patvirtintos spaudu „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Doktorantūros skyrius“. Informacijos apie tai, kokią tvarką LMTA nustatė priėmimo dokumentų kopijų tvarkymui ir saugojimui, LMTA Tarnybai nepateikė.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir esant informacijos dėl priėmimo į pagrindines studijas
sąlygų bei priėmimo dokumentų originalų ir kopijų tvarkymo ir saugojimo tvarkos 2001, 2005 ir
2008 metais trūkumui, Kontrolierius Lietuvos muzikos akademijos priėmimo į pagrindines studijas
ir LMTA priėmimo į magistrantūros ir meno aspirantūros studijas procedūrų nevertino.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir esant informacijos dėl LMTA magistrantūros studijų organizavimo 2005–2007 mokslo metais sąlygų trūkumui, Kontrolierius LMTA magistrantūros studijų
organizavimo 2005–2007 mokslo metais sąlygų atitikimo Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įs-
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tatymo (2003-04-22 redakcija) 46 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatai (Lietuvos aukštosiose mokyklose įskaitomi „studento studijų pagal kitą tos pačios aukštosios mokyklos studijų programą rezultatai“) nevertino.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (2003-04-22 ir 2008-03-22
redakcijos) 3 straipsnio 1 dalimi, LMTA statuto 6 punkto 6 papunkčiu („II. Pagrindinės nuostatos
6. Akademijoje: <...> 6) <...> laikomasi moralės ir etikos normų;“) ir 64 punkto 2 papunkčiu („64.
Studentų pareigos: <...> 2) laikytis moralės ir etikos normų;“) ir atsižvelgiant į tai, kad D. Mažintas nutylėjo apie teisės įgyti aukštąjį išsilavinimą neturėjimą priėmimo į magistrantūros ir meno
aspirantūros studijas ir šių studijų metu, darytina išvada, kad D. Mažintas pažeidė LMTA statuto 6
punkto 6 papunktį ir 64 punkto 2 papunktį.
Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus
bei teisinį reglamentavimą, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18
straipsnio 12 dalies 1 ir 8 punktais,
n u s p r e n d ė:
1. Informuoti apie Kontrolieriaus sprendimą Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.
2. Viešinti nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo atvejus, t. y. informuoti
apie Kontrolieriaus sprendimą Studijų kokybės vertinimo centrą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybą ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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