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1. Dėl ko skundžiatės (išdėstykite skundo esmę: nurodykite, kokie pareigūnai, 

kada ir kokiais veiksmais ar neveikimu pažeidė Jūsų teises)? Esu Lietuvos mokslininkų 
sąjungos deleguotas ir Seimo nutarimu paskirtas Lietuvos mokslo tarybos narys. Lietuvos 
mokslo tarybos (toliau LMT) pirmininkas Eugenijus Butkus, pažeisdamas Seimo patvirtintus 
LMT nuostatus, 2003 m. balandžio 17 d. Seimo nutarimas Nr. IX-1515, Žin., 2003, Nr. 39-
1768 ir LMT Reglamentą (http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/reglamentas.php), pažeidė 
mano ir Lietuvvos mokslininkų sąjungos teises dalyvauti mokslo ir studijų reformos teisinių 
aktų rengime ir svarstymuose. Jis taip pat, netinkamai vykdydamas savo pareigas ir 
vienasmeniškai atstovaudamas LMT Švietimo ir mokslo ministerijoje ir kitose valstybės 
institucijose, pažeidė ir kitų mokslo ir studijų bendruomenei atstovaujančių institucijų teises 
įtakoti šalyje vykdomą mokslo ir studijų reformą: Mokslo ir studijų įstatymo projekto ir 
naujų Lietuvos mokslo tarybos nuostatų rengimą. Lietuvos mokslo taryba, vadovaujama E. 
Butkaus, vykdė tik dalį pagal LMT nuostatus jai priskirtų funkcijų, bet svarbiausia, kad 
ignoravo mokslo ir studijų sistemos institucijų ir organizacijų nuomonę ir pasiūlymus. LMT 
nuostatų 34 punktas nustatė LMT pareigą teikti metines ataskaitas LMT atstovaujamoms 
institucijoms ir organizacijoms. Metinės LMT veiklos ataskaitos nebuvo svarstomos LMT 
posėdžiuose ir nebuvo teikiamos nurodytoms institucijoms ir organizacijoms. Seimui 
teikiamose ataskaitose, kurios nebuvo svarstomos LMT posėdžiuose, LMT pirmininkas 
vienasmeniškai inicijavo ir pačios Lietuvos mokslo tarybos funkcijų keitimus, kurie dar 
labiau sumažino mokslininkams atstovaujančių organizacijų teisę dalyvauti vykdomoje 
reformoje. Tokiu būdu, LMT pirmininkas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, uzurpavo 
kitų LMT narių ir jų atstovaujamų institucijų teises. 
Paskutinis LMT posėdis įvyko 2007 m. liepos 2 dieną. Kadangi LMT narių kadencija 
baigiasi, kai Seimas patvirtina naujus LMT narius, VI kadencijos LMT narių teisė dalyvauti 
priskirtų funkcijų vykdyme yra apribota, nors jų kadencija nėra pasibaigusi. Tokiu būdu, 
pažeidžiant LMT nuostatus ir reglamentą jau pusę metų yra sustabdytas kolegialus LMT 



narių darbas. Atsakomybė už VI kadencijos LMT darbo nutraukimą tenka LMT pirmininkui 
Eugenijui Butkui, nes taip numato LMT nuostatų 31 straipsnis.  
Dėl šių ir daugelio kitų VI kadencijos LMT veiklos organizavimo trūkumų Vyriausybei ir 
Seimui teikiamų teisės aktų projektai nesulaukia mokslo ir studijų institucijų palaikymo, yra 
karštai diskutuojami žiniasklaidoje ir visuomenėje. 
2. Ko Jūs prašote Seimo kontrolierių? …Išnagrinėti VI kadencijos Lietuvos mokslo 
tarybos darbą, jo organizavimo trūkumus ir skunde nurodytus teisės aktų pažeidimus. 
Pripažinti LMT pirmininką E. Butkų atsakingu už padarytus pažeidimus ir informuoti apie 
tai Seimą, Vyriausybę ir Šveitimo ir mokslo  ministeriją. Kol bus išnagrinėti ir ištaisyti šie 
pažeidimai, rekomenduoti atsakingoms institucijoms sustabdyti naujos Lietuvos mokslo 
tarybos sudėties formavimą, nes, priešingu atveju, mokslininkų ir jiems atstovaujančių 
organizacijų pilietinės teisės ir toliau bus pažeidinėjamos. 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Ar apskundėte, Jūsų manymu, neteisėtus pareigūnų veiksmus ar sprendimus įstaigai, 

kurioje jie buvo padaryti?  

Jei taip, nurodykite kur, kada ir į ką kreipėtės, ir pridėkite gauto atsakymo 

kopiją………………………………………………………………………………………… 
Apie neteisėtą LMT veiklos nutraukimą kalbėjau 2008 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pasitarime, kuriame dalyvavo Švietimo ir mokslo ministrė, LMT pirmininkas ir 
daugelis kitų atsakingų pareigūnų. Jokio atsakymo ar paaiškinimo negavau. Tame posėdyje 
buvo svarstomas Mokslo ir studijų įstatymo projektas, kuriam daug pastabų pateikė mokslo ir 
studijų institucijos, Lietuvos mokslininkų sąjunga ir kitos mokslininkų organizacijos, LMS 
raštą Vyriausybei pridedame. Vyriausybė grąžino įstatymo projektą tobulinti Švietimo ir 
mokslo ministerijai ir paprašė atsižvelgti į išsakytas pastabas. Mūsų žiniomis, LMT, kurios 
pareiga ir pagrindinė funkcija yra teikti tokias rekomendacijas, savo išvadų dėl įstatymo 
projekto nepateikė. 
4. Ar kreipėtės šiuo klausimu į kitą įstaigą (nurodykite kada, kur ir kaip kreipėtės; 

jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją)?… 
Pridedame kreipimąsi į Švietimo ir mokslo ministrę R. Žakaitienę 
5. Ar skundas tuo pačiu klausimu jau išnagrinėtas ar dar nagrinėjamas teisme? Jeigu 

išnagrinėtas ar nagrinėjamas, nurodykite, kada ir kokiame teisme? 

8e…………………… 
6. Ar dėl skundo dalyko iškelta baudžiamoji byla, ar vyksta ikiteisminis 

tyrimas?…Ne……………………………………… 
8. Pridėkite dokumentus (jų kopijas), kurie pagrįstų Jūsų skundą. 
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