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Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) 17 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
punkto 1 papunkčiu ir atlikęs Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 6 d. pradėtą tyrimą savo iniciatyva (toliau – Tyrimas)
dėl galimų procedūrų pažeidimų Lietuvos edukologijos universitete (toliau – LEU),
n u s t a t ė:
2018 m. spalio 25 d. Tarnyboje gautame el. laiške, inter alia, nurodyta, kad ,,nebuvo viešai
skelbiama apie kviečiamus [LEU]1 Tarybos posėdžius, nei paviešinti Tarybos posėdžių, vykusių 2018
m. rugpjūčio – spalio mėnesiais darbotvarkės klausimai ir šiuose posėdžiuose priimti nutarimai“.2
2018 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. S-262 Kontrolierius informavo LEU apie pradėtą Tyrimą ir
paprašė ,,pateikti informaciją ir paaiškinimus, kodėl [LEU] Tarybos posėdžių, kurie privalo būti vieši,
vykusių nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. [rugpjūčio 29 d., rugsėjo 26 d. ir spalio 5 d.], datos ir numatytos
darbotvarkės nebuvo viešai skelbiamos LEU interneto svetainėje. <...> [ir] pateikti informaciją ir
paaiškinimus, kodėl 2017 m. Tarybos metinė ataskaita, kuri privalo būti viešai skelbiama, iki šio rašto
išsiuntimo dienos nėra viešai paskelbta LEU interneto svetainėje. [Taip pat] pateikite [visus]
paaiškinimus patvirtinančius dokumentus.“
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Čia ir toliau laužtiniuose skliaustuose – Tarnybos pastabos.
Čia ir toliau cituojama kalba netaisyta.
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LEU 2018 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 01.03-R4-778 (toliau – lapkričio 11 d. raštas) pranešė,
kad 2017 m. LEU Tarybos (Toliau – Taryba) metinė ataskaita paskelbta kartu su 2018 m. kovo 26 d.
Tarybos nutarimu Nr. 10. Tame pačiame rašte nurodė, kad Tarybos ,,2018 m. rugpjūčio 29 d.
posėdžio darbotvarkė buvo paskelbta [LEU] interneto svetainėje, o Tarybos posėdžiui įvykus –
pašalinta.“ Taip pat paaiškino, kad ,,[LEU] 2018 m. rugsėjo 21 d. gavo Vilniaus kolegijos raštą <...>
su prašymu perduoti <...> valdyti pagal pasitikėjimo sutartį šiuo metu [LEU] valdomą patikėjimo
teise valstybės turtą, be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. rugsėjo 26 d. protokolu <...>
[pritarė], kad [LEU] pagal valstybės patikėjimo sutartį valdomas pastatas <...> būtų perduotas
Vilniaus kolegijai. <...> reikėjo skubiai rengti Vyriausybės nutarimo projektą priimtam sprendimui
įgyvendinti, tačiau jam parengti ir derinti <...> buvo reikalingas [Tarybos] nutarimas. Atsižvelgiant į
tai, kad <...> iki [2018 m. gruodžio 31 d.] turi būti priimtas atitinkamas Vyriausybės nutarimas, kurio
rengimo ir derinimo procedūros yra ganėtinai ilgos, iškilo poreikis labai skubiai organizuoti [Tarybos
posėdį], todėl per skubotumą nebuvo išlaikytas [Tarybos] reglamento 19 p. numatytas 10 darbo dienų
laikotarpis paskelbti darbotvarkę LEU interneto svetainėje iki [Tarybos] posėdžio“.
LEU 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. 01-R4-788, papildydamas lapkričio 11 d. raštą, pranešė,
kad 2018 m. spalio 5 d. Tarybos nutarimas pripažintas netekusiu galios Tarybos 2018 m. lapkričio
26 d. nutarimu.
Tyrimo metu patikrinus LEU interneto svetainės www.leu.lt skiltyje ,,Taryba  Tarybos
posėdžiai“ skelbiamą informaciją, nustatyta, kad informacija apie Tarybos posėdžius paskutinį kartą
buvo atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 29 d. 14 val. 35 min.
Įvertinus lapkričio 11 d. rašte pateiktus paaiškinimus ir LEU interneto svetainės skilties
,,Taryba  Tarybos posėdžiai“ atnaujinimo laiką, informacijos, kuria remiantis galima nustatyti, kad
2018 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir data buvo viešai paskelbtos, nėra.
Iš lapkričio 11 d. rašte nurodytų aplinkybių matyti, kad pateikti paaiškinimai, kodėl posėdžio
data ir darbotvarkė nebuvo viešai paskelbtos, yra susiję tik su 2018 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdžiu.
Paaiškinimų, kodėl 2018 m. spalio 5 d. Tarybos posėdžio data ir darbotvarkė nebuvo viešai
paskelbtos, LEU nepateikė.
Pažymėtina, kad 2018 m. spalio 5 d. Tarybos nutarimo panaikinimo vėlesniu Tarybos
nutarimu faktas neturėtų būti vertinamas kaip pateisinanti aplinkybė viešai neskelbti Tarybos
posėdžio datos ir darbotvarkės.
Tarybos darbo reglamento3 (toliau – Reglamentas) 20 punkte nustatyta, kad ,,Tarybos
posėdžių darbotvarkės privalo būti viešai paskelbtos ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Tarybos
posėdžio“.
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Patvirtintas Tarybos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 19.
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Reglamente nėra nustatyta išimtinė Tarybos posėdžių
darbotvarkių viešo paskelbimo tvarka, todėl visais atvejais taikytinas Reglamento 20 punktas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad 2018 m. rugsėjo 26 d. ir spalio 5 d. Tarybos
posėdžių datos ir darbotvarkės, vadovaujantis Reglamento 20 punktu, nebuvo viešai paskelbtos,
konstatuotina, kad LEU atsakingi asmenys, nepaskelbę 2018 m. rugsėjo 26 d. ir spalio 5 d. Tarybos
posėdžių datų ir darbotvarkių, pažeidė Reglamento 20 punktą.
Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus
bei teisinį reglamentavimą, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17
straipsnio 11 dalies 1 punktu,
n u s p r e n d ė:
Informuoti pareiškėją, Lietuvos edukologijos universitetą, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministeriją apie nustatytą Lietuvos edukologijos universiteto atsakingų asmenų procedūrų
pažeidimą.
Kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo datos.
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