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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 išnagrinėjęs 2019 m. rugsėjo 4 d. gautą G. K. skundą dėl galimų 

akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos sporto universitete (toliau – LSU), 

 

n u s t a t ė: 

 

 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – 

Tarnyba) buvo gautas pareiškėjo G. K. (toliau – pareiškėjas)1 skundas dėl galimų  disertacijos 

gynimo tarybos2 pirmininko akademinės etikos pažeidimų. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į 

disertacijos gynimo tarybos pirmininką, ,,tvirtindamas, kad <...> [ginama disertacija]3 yra 

plagiatas“. Kitą dieną pareiškėjas gavo disertacijos gynimo tarybos pirmininko „atsakymą, 

kuriame <...> prašė pateikti įrodymus.“ Pareiškėjas taip pat nurodė, kad „tą pačią dieną persiunčiau 

savo analizės ištraukas“ ir prie skundo pridėjo susirašinėjimo su disertacijos gynimo tarybos 

pirmininku kopiją. Pareiškėjo teigimu, „iki  pat gynimo iš [disertacijos gynimo tarybos 

pirmininko] nesulaukiau jokios žinutės. Į gynimą atvykau nekviestas ir dar kartą patvirtinau savo 

vertinimą. <...> [disertacijos gynimo tarybos pirmininkas] atsakė, kad [pasitaręs] su kitais tarybos 

nariais laiko [pareiškėjo] vertinimą <...> nepagrįstu ir atsiprašė, kad nesusisiekė su manimi, tuo 

[patvirtindamas], kad tikrai gavo mano laišką“. Pareiškėjo įsitikinimu, „disertacijos gynimas 

privalėjo būti sustabdytas ir paskirtas kitas išorinis oponentas jai įvertinti. To nebuvo padaryta. 

[Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas] rėmėsi suinteresuotų ir jau įtrauktų į disertacijos 

gynimą tarybos narių nuomone, kuri <...> šiomis aplinkybėmis negalėjo būti objektyvi“.  

 Pareiškėjas prašo kontrolieriaus „patikrinti, ar [gavęs] neigiamą [pareiškėjo] atsiliepimą 

ir po to visiškai [nutraukęs] bet kokį ryšį su [jam] neparankiu oponentu, [disertacijos gynimo 

tarybos pirmininkas] nepažeidė akademinės etikos“. 

 
1 Kontrolieriaus sprendimo tekste „pareiškėjas“, apibendrintai, nesiejant su pareiškėjo lytimi, vadinamas vyriškosios 

giminės daiktavardžiu. Tarnybai asmens duomenys žinomi, tačiau čia ir toliau – neskelbtini.  
2 Tarnybai duomenys apie disertacijos gynimo tarybą žinomi, tačiau čia ir toliau – neskelbtini. 
3 Tarnybai duomenys apie disertaciją žinomi, tačiau čia ir toliau – neskelbtini. Čia ir toliau laužtiniuose skliaustuose 

– Tarnybos informacija. 



2 

 

 

 Kontrolierius kreipėsi į LSU dėl informacijos pateikimo. LSU ir disertacijos gynimo 

tarybos pirmininkas pateikė visą prašomą informaciją ir paaiškinimus.  

Iš LSU ir disertacijos gynimo tarybos pirmininko pateiktų dokumentų nustatyta, kad 

disertacijos gynimo tarybos pirmininkas informavo disertacijos gynimo tarybą apie pareiškėjo 

pateiktą informaciją dėl galimo plagiato ginamoje disertacijoje. Iš disertacijos gynimo tarybos 

posėdžio protokolo taip pat matyti, kad disertacijos gynimo tarybos nariai svarstė galimo plagiato 

ginamoje disertacijoje klausimą prieš posėdį, o jame su pareiškėju aptarė minėtą svarstymą, 

disertacijos gynimo tarybos pirmininkas „atsiprašė, kad neatsakė“ pareiškėjui. 

Tarnyba, atsižvelgdama į disertacijos gynimo tarybos posėdžio protokole pateiktą 

informaciją, kad disertacija „buvo [tikrinta] trejomis programomis“ ir „atsakingai [patikrinta] 

sistemomis“, taip pat, kad nustatyta, kad ,,gautos reikšmės atitiko leistinas ribas“, pakartotinai 

kreipėsi į disertacijos gynimo tarybos pirmininką, prašydama pateikti visas tris ataskaitas ir 

nurodyti, kokios tos reikšmės, neperžengiančios ribų, kurios atitinka ataskaitose gautas reikšmes 

bei kokiuose dokumentuose jos yra nustatytos. 

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas Tarnybai pateikė tik dviejų tekstų sutapčių 

programų ataskaitas ir tik titulinius jų lapus, kuriuose nurodyta tekstų sutapčių procentinė išraiška, 

t. y. išsamių tekstų sutapčių ataskaitų su tikrinta disertacija nepateikė. Iš tų duomenų matyti, kad 

vienoje tekstų sutapčių ataskaitoje nustatyta 5 proc., o kitoje – 7 proc. tekstų sutapčių. Disertacijos 

gynimo tarybos pirmininkas taip pat nurodė, kad „remiantis pasauline praktika ir laikantis plagiato 

nustatymo kriterijų, konstatuota, kad plagiato [disertacijoje] nėra“ ir kad „darbas yra originalus, 

nes sutapčių buvo 7 proc.“ Pažymėtina, kad LSU nustatytų tekstų sutapčių išsamaus vertinimo 

neatliko. Teksto sutapčių vertinimas, atliekamas atitinkamos institucijos paskirto specialisto, 

padeda nustatyti, ar yra plagiato požymių (pvz., sutapties pateikimo forma, šaltinis ir kt.). 

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas ir disertacijos gynimo tarybos nariai sprendimą dėl 

leistinų sutapčių reikšmių priėmė remdamiesi tarptautiniais ir Lietuvos informacijos šaltiniais, tarp 

jų – D. Pecorari ir P. Shaw ,,Student Plagiarism in Higher Education: Reflections on Teaching 

Practice“4. Disertacijos gynimo tarybos pirmininko rašte nurodyta, kad remiantis minėta knyga bei 

Blackboard Learn SafeAssign Student Guide5, „jei sutapimų su kitais darbais kiekis, nustatytas 

plagiato patikros programa, sudaro mažiau nei 15 procentų darbo, tai plagiato darbe <...> tolesnė 

darbo analizė nereikalinga“.  

Tarnyba susisiekė su D. Pecorari, akademinės etikos eksperte, kuri nurodė, kad tokia 

interpretacija yra neteisinga dėl sąmoningo arba nepakankamo įsigilinimo į jos ir P. Shaw knygos 

ištraukos turinį. D. Pecorari taip pat nurodė, kad ,,vieno skyriaus autorius pateikia diskusiją apie tai, 

kad kai kurie šaltiniai bandė nustatyti leidžiamo plagiato ribą. Ji cituoja vieną šaltinį, kuriame 

siūloma 15 % riba, nors ir minimi tam tikri niuansai. Tačiau ji toliau išsamiai diskredituoja šią 

mintį. Neteisinga ir klaidinga sakyti, kad mūsų knyga pateikia tokį teiginį [kad kai sutapčių 

nustatoma iki 15 procentų, tolimesnė tekstų sutapčių analizė nereikalinga]. <...> nors mūsų 

knygoje taip neteigiama, ar teiginys apie slenkstį pagrįstas? Atsakymas yra ne, teiginys apie 

slenkstį yra nepagrįstas. Priežastis ta, kad bet koks sutapčių indeksavimas apima tik vieną 

dimensiją: žodžių skaičių dviejuose tekstuose, kurie yra tapatūs. Vis dėlto plagiatas yra 

sudėtingesnis reiškinys ir norint nustatyti, ar plagiatas neatsiranda, reikia atsižvelgti į tokius 

veiksnius, kaip ar turinys ir idėjos iš esmės yra to konkretaus šaltinio ir ar autorius tinkamai nurodė 

šaltinius ir jų tarpusavio santykį. Kitaip tariant, tokia [leistino plagiato] riba nėra prasminga. Tai 

beveik taip tikslu kaip sakant, kad vaisių dubenyje nėra daug obuolių, todėl apelsinų negali būti.“ 

(The author of one chapter presents a discussion of the fact that some sources have tried to put 

forward a threshold level for plagiarism. She cites one source which proposes 15% as a possible 

 
4 Pecorari, D ir Shaw P, 2018 Student Plagiarism in Higher Education: Reflections on Teaching Practice, 1 leidimas, 

Routledge, London.  
5 Blackboard, 2017, SafeAssign, žiūrėta 2019-10-11 <https://www.niu.edu/blackboard/assess/safeassign.shtml>.  

https://www.niu.edu/blackboard/assess/safeassign.shtml
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threshold, though in more nuanced terms. However, she then goes on to discredit that notion 

comprehensively. It is wrong and misleading to say that our book makes such a claim. I will now 

address the proposition itself: although our book does not make this claim, is it a reasonable one? 

The answer is no, it is not. The reason for this is that any similarity index taps into only one 

dimension: the number of words in two texts which are identical. Plagiarism, though, is a more 

complex phenomenon, and determining whether plagiarism occurs requires taking into account 

factors such as whether the content and ideas come substantially from a source, and whether the 

author has signalled the relationship appropriately. In other words, a threshold like this is not 

meaningful; it's about as accurate as saying that because there aren't many apples in the fruit bowl, 

there can't be any oranges.) (iš anglų kalbos išversta mūsų). 

Atkreiptinas dėmesys, kad informacinės programos nustato tekstų sutaptis, pagal 

funkcionalumo galimybes pažymi tekstų sutapties apimtį ir pateikia tekstų sutapčių procentinę 

išraišką, o tekstų sutapčių vertinimą akademinės etikos požiūriu atlieka institucijos paskirtas 

asmuo. Minėtas asmuo vertina kiekvieną teksto sutapties atvejį ir individualiai, ir kontekstualiai, 

kad galėtų nustatyti, ar konkreti sutaptis turi plagiato požymių, koks plagiato tipas, ar tiesiog 

tinkamai pateikta teksto sutaptis. Sutaptimi laikoma, kai vieno autoriaus tekstas (kūrinys ar jo 

dalis) sutampa su kito (-ų) autorių kūriniu (-iais) ar jo (-ų) dalimis, pvz., nepateikiant į pastarojo 

ištrauką nuorodos (necituojant), nenurodant šaltinio, netinkamai perfrazuojant ir pan. Sutaptis ne 

visada laikytina plagiatu, pvz., jei tinkamai pažymėtas informacijos šaltinis, pateikiamos 

bendrosios žinios. Plagiatu yra laikomas „kitų autorių parengto kūrinio pateikimas kaip savo 

tinkamai nenurodant šaltinių, kuriais buvo remiamasi“6, o plagiato tipų yra įvairių – saviplagiatas, 

vertimo plagiatas, pažodinis plagiatas, plagiatas vartojant sinonimus, vaizdų / kodo plagiatas ir 

pan.7. Plagiatas, priklausomai nuo aplinkybių, gali būti laikytinas mažareikšmiu. Leistina plagiato 

riba yra klaidinanti nuostata dėl plačiai paplitusio, bet klaidingai vartojamo termino „plagiato 

patikros programa“. Kita vertus, vienas pagrindinių reikalavimų rašto darbams (įskaitant ir mokslo 

publikacijoms) yra pagarba kito mintims, jų išraiškai.  

MSĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų 

vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame 

procese dalyvaujančių asmenų lygybę, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, 

akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir 

intelektinės nuosavybės apsaugą“. 

Įvertinus nustatytas aplinkybes, nustatyta, kad išsamus disertacijos teksto sutapčių 

analizės vertinimas nebuvo atliktas, o sprendimas neatlikti nustatytų tekstų sutapčių vertinimo 

priimtas neteisingai taikant bei interpretuojant pasirinktus šaltinius. Tokiu (ne)veikimu disertacijos 

gynimo taryba neužtikrino visapusiško galimo mokslinio nesąžiningumo fakto vertinimo, t. y. 

veikė aplaidžiai.  

Atsižvelgiant į tai, kad disertacijos gynimo taryba veikė aplaidžiai (neteisingai taikė 

pasirinktus plagiatą aiškinančiuosius šaltinius ir klaidingai interpretavo plagiato sampratą, 

netinkamai taikydama tekstų sutapčių nustatymo programą ir neteisingai interpretuodama 

tekstų sutapčių analizės rezultatus), ir į tai, kad vadovaujantis MSĮ 4 straipsnio 2 dalimi 

 
6 Meuschke, N ir Gipp, B, „State-of-the-art in detecting academic plagiarism“, International Journal for Educational 

Integrity, vol. 9, no. 1, 50–57 p. percituota iš Tauginienė, L, Gaižauskaitė, I, Glendinning, I, Kravjar, J, Ojsteršek, M, 

Ribeiro, Odiņeca, T, Marino, F, Cosentino, M, Sivasubramaniam, S ir Foltýnek, T (2019), Aiškinamasis akademinio 

sąžiningumo terminų žodynas [Glossary for Academic Integrity]. Išvertė Tauginienė, L ir Gaižauskaitė, I. Vilnius: 

Mykolo Romerio universitetas, žiūrėta 2019-10-17 <http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-

content/uploads/2019/07/Glossary_Lithuanian_07_10.pdf>. 
7 Tauginienė, L, Gaižauskaitė, I, Glendinning, I, Kravjar, J, Ojsteršek, M, Ribeiro, Odiņeca, T, Marino, F, Cosentino, 

M, Sivasubramaniam, S ir Foltýnek, T (2019), Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Glossary for 

Academic Integrity]. Išvertė Tauginienė, L ir Gaižauskaitė, I. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, žiūrėta 2019-

10-17 <http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/07/Glossary_Lithuanian_07_10.pdf>. 

 

http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/07/Glossary_Lithuanian_07_10.pdf
http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/07/Glossary_Lithuanian_07_10.pdf
http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/07/Glossary_Lithuanian_07_10.pdf
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skaidrus ir sąžiningas mokslo ir studijų procesas užtikrinamas visuotinai pripažintomis 

vertybėmis, kurios yra akademinės etikos sudėtinė dalis, nustatyta, kad disertacijos gynimo 

tarybos veiksmai prieštarauja akademinei etikai ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad tai yra 

visuma vertybių, kurios užtikrina mokslo ir studijų proceso skaidrumą ir sąžiningumą bei 

mokslo ir studijų procese dalyvaujančių asmenų atsakingumą. 

 

Pareiškėjas paskutiniu el. laišku išreiškė prašymą disertacijos gynimo tarybos pirmininkui 

ir kitiems universitetų vadovams skirti „dėmesio šiai problemai“. Iš LSU pateiktų duomenų matyti, 

kad disertacijos gynimo tarybos pirmininkas ėmėsi veiksmų įgyvendinti pareiškėjo prašymą, 

tačiau jam nepranešė apie priimtus sprendimus. Taip pat nustatyta, kad disertacijos gynimo tarybos 

pirmininkas disertacijos gynimo metu atsiprašė pareiškėjo.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagrindas pripažinti, kad disertacijos gynimo tarybos 

pirmininkas pažeidė akademinę etiką neatsakydamas pareiškėjui į el. laišką, bet 

įgyvendindamas jo prašymą, nenustatytas. 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad dalis pranešėjo skunde išdėstytų aplinkybių susijusios su 

galimai netinkamu disertacijos gynimo tarybos pirmininko interesų derinimu valstybės tarnyboje, 

todėl kontrolierius šių aplinkybių nevertino ir informaciją persiuntė Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai. 

 

Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs turimą 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 sporto universitetą, Kauno technologijos universitetą, 

Šiaulių universitetą ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės 

etikos pažeidimus.   
 

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. 

 

 

 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė                    Loreta Tauginienė 


