
r-' ;:3f
#'  .-,,7--a

LIETUVOS ZMOGAUS TEISIV KOORDINAVIMO CENTRAS
Laist)es pr.60, LT-05 | 20 Yilnius

El.p. : konitetas@lzta. lt; pasakos I 2@gmail.cotll :
ronua ldas.povi lai tis@gn a i l.com ; k. s tos kus @nho o.co n
Te l. : 86999692 3: 8699 I 3084 : 86884 3 3 5 6 : 8-5 2608939

LZTKC nariai:

LIETUVOS HELSINKIO
GRUPE
Lalsves pr .60,  LT'05120 Vi ln ius
t$tovauta:
TArptrotinei llelsinkio
tnrognrs leisiq Iederacijai
I I I  F ( re lbrmuoiama)
$$\  rh l :hr  otC

LIETUVOS ZMOGAUS'rErsru AsocrAclJA
Laisves pf  60.  LT{5120 Vi ln ius

4!!gr!-[ljU
' I  

r rptru l inc i  ; |nogaus te is iq gynimo
llgU federacijai
rlDIl (bustine Paryziuje)
\\ vw lidh org
Iuropos imogaus teisiq asociacijai
AEDH (bustine Briuselyje)

PIL IE. IU CYNIMO
PARAMOS FONDAS
Subaaiaus g., 96, Vilnius. LT-l 1 342
(tiuror)os -Irrt bos asocijuotas narys)

ASOCIACIJA
NEPARTINIS
DEMOKRATINIS
JUDEJIMAS
Laisves pr 60, LT-05120 Vilnius

L IETUVOS ZMOCAUS
TETSTU CYNTMO
ASOCIACIJA
Laisves a1.,97-6. LT4429l Kaunas

Lietuvos aukStqjrl mokyklq profesiniq s4jungq susivienijimui
Kauno technologijos universitetui
Kopijos:
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai GrauZinienei
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkeviiiui
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai

LIETUVOS ZITOCaUS TEISTV
KOORDTNAVTMO CENTRO @ZTKC)

PAPILDOMOS ISVADOS
2016 m. balandZio 15 d.

Ddl galimq Zmogaus teisit! paZeidim4 Kauno technolog|os universitete

2015 metais i Lietuvos Zmogaris teisiq koordinavimo centr4 GZTKC) keipesi
Lietuvos aukStqjq mokyklq profesiniq s4jungq susivienijimas (LAMPSS),
pra5ydamas pateildi i5vadas ddl Kauno technologijos universiteto (KTU) 2015 m.
spalio I d. rektoriaus patvirtinto ,,Komunikacijos krizes metu Kauno technologijos
universitete tvarkos apra5o" (toliau - Apraias) Zmogaus teisirl ir laisviq aspektu.

2016 m. sausio 26 d. LZTKC jas pateik€, paZym€damas, kad KTU rektoriaus
isakymu patvirtinto Aprb5o ir jo priedq nuostatos suvarZo KTU darbuotojq ir
akademines bendruomenes nariq teises bei laisves (ZodZio, minties, isitikinimq,
informacijos) ir prieStarauja kai kurioms KTU Statuto nuostatoms.

2016 m. kovo 8 d. LAMPSS raStu Nr. 16-08 pakartotinai kreipesi j Lietuvos
Zmogaus teisiq gynimo asociacij4 &ZTKC narg), pra5ydamas atlikti ekspertin!
vertinim4 naujo Apraso, patvirtinto KTU 2016 m. sausio 26 d. rektoriaus isakymu
2016-01-26 Nr. A-26.

Pra5yme LAMPSS nurodo, kad kol vyko 2015 10 0l patvirtinto ApraSo
ekspertinis vertinimas, KTU administracija parenge ir rektoriaus jsakymu
patvirtino nauj4 Apra5q. Jame teigiama, kad diegiama tvarka, nepaZeidZia jokiq
teisiq, kad Apra5u siekiama kilniq tikslq. Tadiau LAMPSS nuomone, Apra5e yra
vienas kitam prieStaraujandiq teiginiq, kai kurie 1q paLeidLia lmogaus teises.

ISnagrindjgs LAMPSS pateikt4 KTU administracijos 2016-01-26 isakymu Nr.
A-26 patvirtint4 nauj4ji Komunikacijos kriz6s metu KTU tvarkos apra54,
Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centras konstatuoja:

1. ApraSo I skyriuje nurodom4 kad Apraias skirtas <tik komunikacijos
suvaldymui esandios ar gresiandios kizes metu, iame neapimama visU piliqii! llqig)
laisvai reik5ti savo nuomone ivairiais gyvenimo klausimais> (2 str.). Taip pat
nurodom4 jog <Apraias taikomas tik kilusiq ar gresiandiq kriziniq situacijq
faktiniams duomenims ir informacijai, kuri teikiama Universiteto vardu>(4 str.),
<Ap1asaC nglrbqia Universiteto bendruomenes narirl savirai5kos laisves ir teises reik5ti
savo nuomone> (5 str.).

2. ApraSe krize yra laikomi <Universiteto atstoM] veiksmai, galintys sukelti
Universiteto bendruomends nariq ar treiiqjq asmenq nepasitenkinimq ir pakenkti
Universiteto ivaizdZiui> (10.3 str.) Tame padiame Apraio straipsnyje nurodomi veiks-



niai, kurie gali sukelti, pvz., trediqjq asmenq nepasitenkinim4: tai neteisetas komoromituojandios informaciios.
susiiusios su Universiteto veikla atskleidimas, finansinis skandalas, vieSas konfliktas, istatymus ar bendras
etikos normas paZeid2iantis elgesys ir pan.

3. Apraio 10.5 str. nurodoma, kad kize gali biiti laikomas < bet koks ivykis ar veiksmas, galintis
turCti neigiamos itakos Universiteto ivaizdZiui, i kuri itraukiami Ziniasklaidos, valdZios ar teisesaugos
institucijq atstovai...>. Taip pat <konkurentq, treliqjq asmenq veiksmai ar bet kuris kitas irykis, kuris nutiko
ir nera paviesintas arba staiga tapo viesas ir gali tur€ti neigiamos itakos Universiteto ivaizdZiui vieSojoje
erdvdje(10.6 str.)

LZ'fKC atkreipia demesl, kad pagal ApraSo l4 straipsni, krizes arba kizines situacijos pirminis
vertintojas yra Rinkodaros ir komunikaclios direktorius, <kuris sprendZia, ar veiksmai koordinuojami
VieSosios komunikacijos skyriaus lygmeniu, ar kviediama Komunikacijos valdymo krizes metu grupe>.
Pastarqj4 taip pat sudaro i5skirtinai KTU administracija:<Universiteto rektorius, vykdomasis direktorius,
rinkodaros ir komunikacijos direktorius (grupes vadovas), RsV atstoVas, Teises skyriaus vadovas,
Zrnogi5kqjq iStekliq direktorius (15 str.).

TokiLr b[du nustatfi krizing situacij4 ar nusprgsti, kokie Universiteto bendruomenes atstovq veiksmai
gali sukelti trediqjq asmenq nepasitenkinim4 ir pakenkti arba koks jvykis ar veiksmas gali tureti
neigiamos jtakos Universiteto jvaizdZiui, gali tik KTU administraci-ia, o tai nesiderina su KTU Stahrto 2l
str. nuostata, kurioje nurodoma, jog suteikiama <teise destytojams, mokslo darbuotojams ir studentams
da)yvauti Universiteto savivaldoje Siame statute nustab4a tvarka (4 p.).

Kita vertus, nors ApraSo I skyriuje deklaruojama, kad Apra5as neapima visqpiliediu teis€s laisvai reik5ti
savo nuomong ivairiais gyvenimo klausimais, jame yra itvirtina absoliuti KTU administracijos teise
sprgsti, kas yra klaidinanti arba neteiseta kompromituojanti informacija, etikos normas paZeidZiantis
elgesys, galintis pakenkti KTU ivaizdLiui. Del to daugelis Apra5o teiginiq prie5tarauja vieni kitiems.

PaZyrnetina. kad Apra5e krizines sitLracijos veiksniq sEraSas nera baigtinis, jis uZbaigiamas trumpiniu
,,pan." (pana5iai). Akivaizdu, jog ai5kiai neapibreZtos s4vokos ir nebaigtinis kriziniq sitLracijq sqra5as
leidZia laisvai interpretuoti bet koki4 KTU bendruomenes atstovq kritikq KTU administracijos atZvilgiu,
pastarajai leidziant tapatinti j4 su gresme Universiteto ivaizdZiui. Tokiu biidu minetos Apraso nuostatos
KTU administracijai suteikia neribotas teises ir jgalinaj4 imtis ivairiausiq priemoniq KTU bendruotnenes
nariq teiserns suvarzyti.

Diskutuotina Zmogaus teisir.l poZiIriu iSlieka Apra5o I I str. nuostata, ipareigojanti kiekvien4 Universiteto
bcndruomenes nari, bet kokiomis prienionemis gavusl informacijos i5 kitq Universiteto bendruomenes
nariq, taip pat trediqjq asmenq, Zinandiq arba numanandiq apie krizing situacij4, imtis veiksmq, numat),trl
Apra5o IV skyriuje, o b[tent: <visa informacija ra5tu turi bEti suderinta su Vie5osios komunikacijos
skyriumi ir privalo buti ra5tu <...> patvirtinta Vie5osios komunikacijos skyriaus vadovo> (27 str.).
Analogi5kai lpareigojanti yra Apra5o 28 straipsnyje, draudZiantys <komentuoti su krize susijusius
klausimus ir teikti informacij4 ZodZiulatsakineti iel. lai5kus ivairioms tikslinems auditorijoms bei
Ziniasklaidai>, nes tai gali daryti tik Universiteto RsV atstovas. <Visais atvejais visa teikiama
informacija privalo biiti patvirtinta Vie5osios komunikacijos skyriaus vadovo arba Rinkodaros ir'
komunikacijos direktoriaus>.

Abejotina Zmogaus teisiq poZilriu Apra5o 30 str. nuostata: <Kiekvienas Universiteto bendruomen6s
narys, sulaukgs tiesioginio klausimo, galimai susijusio su krize, jos faktiniais duomenimis, bet kokiornis
priemonemis ir kanalais i5 iiniasklaidos atstovq ar kitq institucijq atstovq arba bet kuriq kiq tredidq
asmenq, privalo atsisakyti komentuoti paaiSkindamas, kad, remiantis Universiteto nustatyta tvarka,
korrunikacijai Universiteto vardu yra paskirtas Universiteto RsV atstovas>.

Nors 30 Apra5o straipsnyje nurodoma, jog pastaroji nuostata <negalioja asmens teisei reikSti savo
nuomonq ir isitikinimus, taip pat prievolei teikti atsakymus ar atlikti kitus veiksmus, kaip tai numatlta
Lietuvos Respublikos istatymuose>, akivaizdu, kad bet kurio KTU bendruomenes nario nuolnone,



prieStamujanti KTU administracijos jsitikinimams, negali b0ti pavieSinta Ziniasklaidoje be KTU
administracijos sutikimo. O tai nesuderinama su asmens ZodZio ir jsitikinimq laisve.

Galiausiai diskredituojanti akademines bendruomends nario elgesi yra Apra5o 32 str. nuostata,
jpareigojanti, pvz., destytoj4, profesoriq ar kit4 akademinds bendruomenes narj <sulaukus bet kokio
klausirno, susijusio su esama ar galima krize (trediqjq asmentl veiksmais, klaidinandia arba
kornpromituojandia informacija ir pan.)> rinkti informacijq apie besikreipiantj asmeni (suZinoti jo vardq,
pavardg. atstovaujam4 jstaigq, kontakting informacij4, kreipimosi pobiidi) ir perduoti jq KTU
adrn inistracijai (Universiteto RsV atstovui).

TLTKC paLymi, kad nepaisant teis6tq KTU administracijos interesq ir liikesdiq, ApraSas negali panaikinti
kiekvienam piliediui ir KTU bendruomenes nariui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamos
Tod7io ir jsitikinimq laisves. kuri <neqali buti ribojam , jei tai butina apsaugoti
Ztnogaus sverkatai, garbei ir orumui, privadiarn gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai> (LR
Konstitucijos 25 str.). Si pamatine nuostata itvirtinta ir Europos Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisvirl
apsaugos konvencijos l0 straipsnyje. Taigi KTU administracijai, skiftingai nei teisdtvarkos institucijoms,
jstatymas nesuteikia teises sprgsti, kada atsiranda butinybe riboti KTU bendruomenes nario konstitucing
ZodZio ir jsitikinimq laisvg.

ISVADA: Ivertings KTU administracijos patvirtint4 nauj4j! Komunikacijos krizds metu KTU
tvarkos apraSA, Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centras konstatuoja:

l. KTU adrninistracijos 2016-01-26 lsakymu Nr. 4-26 patvirtintas naujasis Komunikacijos kriz€s metu
KTU tvarkos apraias paZeidZia ir suvarZo KTU darbuotojq ir akademines bendruomen€s nariq
pilietines teises bei laisves (ZodZio, minties, jsitikinirnq, informacijos laisvg) ir prieStarauja KTU
Statuto l2 str. nuostatoms: Universitetas, igyvendindamas savo veiklos tikslus, vadovaujasi
demokratines savivaldos (l p.). atvirumo ir atskaitingumo visuomenei principais (14 p.); Statuto 20
str. nnostatai: <Universiteto akadernin6s bendruomenes nariarrs Iaiduojama akademine laisve,
apimanti: rninties, ZodZio, pasauleziuros ir tik€jimo laisvg (lp.) bei Statuto 2l str. nuostatai,
apibreZiandiai teisg: destltojams, mokslo darbuotojams ir studentams dalyvauti Universiteto
savivaldoje Statute nustatyta tvarka (4p.).

2. LZTKC jsitikinimu, itin grieZta admininistracijos nuostata atZvilgiu bendruomen€s nario, viesai
pareiSkusio savo nuomong Ziniasklaidoje d€l bet kokio jvykio arba trediqjq asmenq veiksmq, galindiq
tureti neigiamos itakos organizacijos ivaizdZiui, su tam tikromis iSimtimis gali briti pateisinama banko
jstaigose ar kitose komercinese strukturose, Tadiau ApraSe numatyti asrnens ZodZio laisves
apribojimai negali blti taikomi akademines bendruomenes nariams, nes tai prieStarauja Lietuvos
Respublikos auk5tqlq mokl,klq misijai - kritilkai, inovatyviai mqsty'ti, ugdy'ti k1rybing4, i5silavinusiq,
oriq, pilietiSkq, savarankiSk4 asmenybg. Prieitarauja ir aukStqjq mokyklq savivaldos principams, kurie
jgalina akadernines bendruomenes atstovus aktyviai dalyvauti aukitosios mokyklos valdyme, jtvirtina
valdymo skaidrum4, atskaitomybg, teisetumq, neSaliSkumq, neleidZia auk5tosioms mokyklorns tapti
uZdaromis bendruomendmis, kuriose susidarytq s4lygos interesq grupiq kovai del itakos ir valdZios.
Galiausiai paminetos Apraso nuostatos prie5tarauja KTU Statutui, d€l to Apra5as yra keistinas ir
taisvtinas.
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