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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 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“ (Žin., 2011, Nr.1155389) patvirtintų Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos
nuostatų 13.1 punktu ir išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus tarnyboje 2013 m. gruodžio 18 d. gautą (siųsta Lietuvos mokslo tarybos 2013-12-18
raštu Nr. 4S-2020 „Dėl A. G. skundo“) 2013-05-22 A. G. (toliau - pareiškėjas) skundą „Dėl
akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete“ bei pateiktą
medžiagą,
n u s t a t ė:
Pareiškėjas 2013 m. balandžio 8 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau – LSMU)
pateikė prašymus leisti dalyvauti viešuose konkursuose asistento (0,5 et.) pareigoms Odontologijos
fakulteto Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje ir lektoriaus (0,25 et.) pareigoms
Odontologijos fakulteto Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje eiti.
Apie minėtus konkursus buvo paskelbta LSMU interneto portale www.lsmuni.lt. Skelbime
buvo nurodyta, kad pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus
LSMU Senato 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 4-3 patvirtintoje Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo
tvarkoje (toliau – Tvarka), ir dokumentus pateikti iki 2013 m. balandžio 8 d. LSMU Personalo
tarnybai.
LSMU 2013-04-15 raštu Nr. DVT2-531 „Dėl dalyvavimo konkurse“ pareiškėjui pranešė,
kad jo (pareiškėjo) „dokumentai nebuvo įregistruoti kaip konkurso kandidato dokumentai“ dėl to,
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kad su LSMU-e 2013 m. balandžio 10 d. gautais prašymais dalyvauti konkursuose nebuvo pateikti
aukštojo mokslo baigimo diplomo patvirtintas nuorašas/kopija ir atestacijos kortelė.
2013-04-30 pretenzijoje „Dėl nepagrįsto atsisakymo įregistruoti konkurse“ pareiškėjas
paaiškino, kad minėtų dokumentų nepateikė dėl skelbime nurodytos informacijos apie dokumentus,
kuriuos pretendentams buvo privaloma pateikti LSMU Personalo tarnybai, trūkumo.
2013-05-09 rašte „Dėl atsakymo į pretenziją“ LSMU nurodė, kad LSMU tinklalapyje,
pranešime apie konkursą, buvo pateikta „sutrumpinta skelbimo versija su nuorodą į Tvarką“, ir
pažymėjo, kad apie „konkursui teikiamų dokumentų sąrašą“ pretendentai galėjo sužinoti,
susipažįstant su pareigybės kvalifikaciniais reikalavimais, nurodytais Tvarkos 16 punkte.
Tvarkos 16 punkte nustatyta, kad „pranešimas apie konkursą skelbiamas Universiteto ir
Klinikų savaitraštyje “Ave Vita”, Universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose bei šalies
ir (jeigu tikslinga) tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse. Skelbime nurodomas
pareigybės pavadinimas, būsimojo darbo pobūdis, kur ir kokius dokumentus būtina pateikti, iki
kada priimami dokumentai. Po konkurso paskelbimo Personalo tarnyba įregistruoja kandidatų
dokumentus (prašymą šioms pareigoms eiti, gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, atestacijos
kortelę ir paskutinių 5-ių metų publikacijų sąrašą iš bibliografijos skyriaus bei aukštojo mokslo
baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų nuorašus, svarbiausių straipsnių kopijas,
jei atestuojamasis dirba kitoje institucijoje) ir juos perduoda padalinių vadovams“ (pabraukta
mūsų).
Nagrinėjamu atveju skelbime būtinų pateikti dokumentų sąrašas nebuvo nurodytas.
Pažymėtina, kad LSMU administracijos skelbime buvo pateikta nuoroda į Tvarką tik dėl pareigybės
kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos turi atitikti pretendentai, o kokie dokumentai turėjo būti pateikti,
nebuvo nurodyta.
Pareiškėjas prašo:
1) įpareigoti Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, vykdžiusį konkursus asistento (0,5 et.)
pareigoms Odontologijos fakulteto Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje ir lektoriaus
(0,25 et.) pareigoms Odontologijos fakulteto Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje eiti atšaukti
sprendimą dėl konkursų laimėtojų;
2) kreiptis į teismą, jeigu nebus vykdomas šis kontrolieriaus įpareigojimas;
3) informuoti Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie
asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimą.
Atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, pažymėtina, kad kontrolierius, išnagrinėjęs skundą ar
atlikęs tyrimą, priima sprendimą, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12
dalimi.
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Kontrolierius, įvertinęs pareiškėjo pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus bei
teisinį reglamentavimą, atsižvelgdamas į pareiškėjo prašymą ir vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalimi, 18 straipsnio 12 dalies 1 punktu,
n u s p r e n d ė:
1. LSMU skelbime nenurodęs, kokius dokumentus pretendentams privaloma pateikti,
pažeidė Tvarkos 16 punkto nuostatas.
2. Informuoti LSMU ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie Tvarkos 16 punkto pažeidimą.
3. Rekomenduoti LSMU kiekvienu konkrečiu pranešimo apie konkursą atveju skelbime
aiškiai nurodyti dokumentus, kuriuos pretendentams, siekiantiems dalyvauti konkurse, būtina
pateikti LSMU Personalo tarnybai.
4. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjui ir LSMU rektoriui R. Žaliūnui.
5. Rekomenduoti LSMU Tvarkos 2 punkte nurodytą Lietuvos mokslo tarybos 2009 m.
spalio 12 d. nutarimą Nr. VII-20 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų
institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeisti galiojančia
minėto Lietuvos mokslo tarybos nutarimo redakcija ir Tvarkos nuostatas suderinti su galiojančio
teisės akto aktualia redakcija.
6. Sprendimą paskelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.
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