
Gerb. kolegos, 
 
Kreipiuosi į jus su tikslu atskleisti faktus, kuriuos Petro Baršausko administracija neviešina.  
 
Čia pažymėtina, kad kiekvienas norintis sužinoti tiesą, gali visą jį dominančią informaciją rasti 
viešojoje erdvėje (internete). Tad, toliau keletas faktų, kuriuos nesunku patikrinti. 
  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU DĖL KAUNO 

TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS (2011 m. kovo 18 d. Nr. V-455) paskelbta šios 
sudėties Kauno technologijos universiteto taryba: 
 
Akademinės bendruomenės nariai: 

1 narys skirtas studentų: 
2.1. skirtas Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės – Martynas Ubartas, studentas; 

 
3 nariai skirti KTU dėstytojų ir mokslo darbuotojų: 

2.2.1. Ramutis Petras Bansevičius – Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro direktorius; 
2.2.2. Rimantas Gatautis – Ekonomikos ir vadybos fakulteto Marketingo katedros profesorius, Elektroninio 

verslo tyrimų centro direktorius; 
2.2.3. Algirdas Šačkus – Sintetinės chemijos instituto direktorius; 

(Viso 4) 
 
Ne akademinės bendruomenės nariai: 

2 nariai skirti administracijos ir kitų darbuotojų: 
2.3. skirtas Kauno technologijos universiteto administracijos ir kitų darbuotojų – Sigitas Stanys, Infrastruktūros 

prorektorius; 
2.4. skirtas švietimo ir mokslo ministro kartu su Kauno technologijų universiteto senatu – Arūnas Laurinaitis, 

UAB koncerno „Achemos grupė“ viceprezidentas; 
 
5 nariai skirti švietimo ir mokslo ministro 

2.5.1. Regimantas Buožius – uždarosios akcinės bendrovės „ACME kompiuterių komponentai“ direktorius; 
2.5.2. Gintautas Galvanauskas – Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius; 
2.5.3. Mindaugas Glodas – UAB „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Baltijos šalims; 
2.5.4. Arvydas Janulaitis; 
2.5.5. Raimondas Kuodis – Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 

(Viso 7 ne akademinės bendruomenės nariai) 
 
Dėl to, kad ankstesnėje G. Steponavičiaus išleistoje švietimo ir mokslo įstatymo versijoje buvo padaryta 
grubių Konstitucijos pažeidimų, teko keisti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą. Vienas 
tokių pažeidimų buvo sprendimo teisės iš aukštojo mokslo bendruomenės atėmimas. Todėl grąžinant šią 
teisę numatyta sumažinti išorės narių skaičių aukštosios mokyklos taryboje ir padidinti akademinių 
darbuotojų išrinktų.  
 
Pašalinus dalį konstituciją pažeidusių nuostatų, įstatymu numatyta, kad: 
3. Aukštosios mokyklos tarybą sudaro 9 arba 11 narių. Aukštosios mokyklos statutas nustato tikslų tarybos narių skaičių 
(KTU atveju 11). Vieną narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų 
susirinkimas (konferencija), kiti akademinės bendruomenės nariai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skiria 
atitinkamai ne daugiau kaip 4 arba 5 narius. Senato (akademinės tarybos) nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir 
atšaukiami atitinkamai 4 arba 5 nariai, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir studentams, iš jų vienas 
narys – studentų atstovybės savo nustatyta tvarka. 
 
Taigi nuo to momento teisėtą tarybą sudaro 6 akademinės bendruomenės nariai ir 5 ne akademinės 
bendruomenės nariai. Bendras skaičius 11 lieka nepakitęs.  Vadinasi dviem iki to laiko buvusiais ne 
akademinės bendruomenės nariais tapo per daug. 
 



Susidarius tokioms aplinkybėms teisės aktai numatė dvi alternatyvas. Pirma, perrinkti tarybą iš naujo 
penkeriems metams. Antra, keisti jau išrinktos tarybos sudėtį likusiam laikotarpiui. Sudėties keitimui 
buvo numatyta tokia procedūra:  

• Studentų deleguotas narys, keičiant tarybos sudėtų gali būti pertvirtintas Studentų atstovybės, jeigu 
jos nėra, - visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos). Toks buvo 1 narys. 

• Patvirtinti valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariais dabartinius narius, jau skirtus iš dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų (tokių buvo tik 3 nariai). 

• Valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariais iš švietimo ir mokslo ministro kartu su aukštosios 
mokyklos senatu (akademine taryba) pasiūlytų asmenų ir asmenų, nepriklausančių aukštosios 
mokyklos personalui ir studentams, senatas (akademinė taryba) gali patvirtinti atitinkamai 3 arba 4 
tarybos narius, studentų atstovybė, jeigu jos nėra, - visuotinis studentų susirinkimas (konferencija)- 
vieną tarybos narį. KTU tokių buvo 4 + 1 .  

• Nepatvirtintų valstybinės aukštosios mokyklos tarybos narių įgaliojimai nutrūksta atitinkamai nuo 
Senato (akademinės tarybos) ir studentų atstovybės arba visuotinio studentų susirinkimo 
(konferencijos) sprendimo priėmimo dėl naujos tarybos patvirtinimo. Tokių buvo 2 ir kaip paaiškėjo 
tai buvo Sigitas Stanys ir Raimondas Kuodis. 

• Trūkstami valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariai renkami ir skiriami vadovaujantis Mokslo 
ir studijų įstatymu.  

 
Kadangi trūko 2 dėstytojų ir mokslo darbuotojų, jie turėjo būti renkami darbuotojų.  Tačiau, buvo nuspręsta 
pažeisti KTU tarybos rinkimo procedūrą ir vietoje to, kad būtų paskelbti dviejų naujų trūkstamų tarybos narių 
rinkimai, Sigitas Stanys (prieš tai skirtas Kauno technologijos universiteto administracijos) ir Raimondas 
Kuodis (prieš tai skirtas švietimo ir mokslo ministro) buvo neteisėtai paskirti rinktais nuo darbuotojų. Šį 
išaiškinimą pateikė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, kuri ir yra 
šiuo klausimu labiausiai kompetentinga institucija ir kurios išskirtinė kompetencija šiuo klausimu yra 
įtvirtinta Mokslo ir studijų įstatymu.  
 
Tuo tarpu Seimo teisės departamento išvada tokios teisinės galios šiuo klausimu neturi (tai tarsi tas pats kas 
prašyti terapeutą operuoti širdį. Jis apie širdį kaip daktaras žino tiek, kad gali diskutuoti su chirurgu, bet 
nėra tiek profesionalus, kad tokias operacijas galėtų pats atlikti), bet ji yra viena iš teisinių tarnybų, kurios 
turi teisę oficialiai pareikšti savo nuomonę apie teisės aktą. Todėl neatsitiktinai iškilus KTU tarybos 
teisėtumo klausimui Seimas kreipėsi į didžiausią kompetenciją šiuo klausimu turinčią instituciją - Lietuvos 
Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą, o ne į Seimo teisės departamentą, kuris, 
nors yra Seimo struktūrinis padalinys vykdantis teisės funkciją, nėra labiausiai į šį klausimą įsigilinęs. 
 
Kodėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuomonė, o ne Seimo 
teisės departamento pripažinta Seime? 
 

Dar 2012 m. buvo dvi nuomonės:  
 
Viena švietimo teisininkų, kuri traktavo, kad "... gali patvirtinti valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariais 
dabartinius narius, jau skirtus iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų." Taip pat, tas pats įstatymas numatė, kad 
studentai gali pasitvirtinti jų jau išrinktus narius. Taip pat, Senatas galėjo patvirtinti 3 ar 4 jau skirtus Švietimo 
ministro ir deleguotus nuo darbuotojų.  
 
Antra nuomonė - Seimo teisės departamento grindžiama aiškinimu, kad galima tvirtinti jau skirtus nesilaikant 
skyrimo tvarkos. Tik, čia kyla logiškas klausimas, kodėl esant pakankamam teiginiui "...gali patvirtinti 
valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariais dabartinius narius...", dar greta jo nurodyta tikslinanti 
aplinkybė "..., jau skirtus iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų."?  
 
Taip pat, kyla klausimas, jeigu užteko juos tik pertvirtinti, tuomet kam reikėjo Kuodį ir Stanį (skirtus) 
pertvirtinti kaip rinktus nuo darbuotojų? Jeigu jau buvo galima nesilaikyti tvarkos, tai kodėl jos selektyviai 
laikytasi? Čia logika paprasta. Kadangi nariai nesikeičia, pasikeitimai struktūroje netrukdė, o perrinkimas 
galėjo lemti narių pokyčius, o tai jau nebuvo paranku.  
 



Kodėl šis klausimas nebuvo keltas anksčiau? Todėl, kad KTU senatas naiviai patikėjo KTU teisininkų 
išvadomis ir net nepasivargino pasidomėti ar buvusio KTU rektoriaus Petro Baršausko teiginiai yra teisingi. 
Tuo metu, kaip ir dabar būtų užtekę kreiptis į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus tarnybą ir gauti oficialų išaiškinimą bei rekomendacijas kaip vykdyti KTU tarybos formavimo 
procedūrą. Tačiau tai nebuvo padaryta. Beje, ir šiandien KTU senato dauguma dirba tiek kiek bet kuris kitas 
“tinginių klubo” narys ir tvirtina viską ką paprašo rektorius visiškai neįsigilindamas į sprendimo teisinį 
pagrįstumą. Dirbti senate, reiškia visų pirma skaityti įstatymus bei vertinti potencialius universiteto raidos 
scenarijus, o ne kryžiukus ant lapiukų rašyti ir rankutes kilnoti. Tai nėra garbės pozicija skiriama už 
“nuopelnus” fakultetui, tai - atsakingas darbas ir tam, kad jį dirbti kokybiškai, jį reikia visų pirma išmanyti. 
Tam, kad jį išmanyti, pirmiausia juo reikia domėtis. Universitete senatas yra atstovaujamasis organas, 
savotiškas universiteto parlamentas, todėl į jį išrinkti darbuotojai privalo gilintis į visus priimamus 
sprendimus, o jeigu nesugeba, tegul į tokias viešas ir atsakingas pozicijas neina. Tegul dirba tą darbą kurį 
sugeba. 
 
Petro Baršausko administracija teisinosi, kad niekas to klausimo anksčiau nekėlė. Profsąjungos ir darbuotojai 
individualia tvarka nesikreipė, nes nuo jų ši, kaip ir dauguma kitos svarbios informacijos (ISM įsigijimas, 
investiciniai projektai ir kita), buvo slepiama, o vėliau didėjant neteisėtos veiklos atvejų skaičiui, buvo net 
bandoma KTU pasitvirtinti Komunikacijos valdymo krizės metu tvarkos aprašą. Jį Lietuvos žmogaus teisių 
koordinavimo centras pripažino pažeidžiančiu žmogaus teises. Aprašo paskirtis buvo uždrausti darbuotojams 
kreiptis į teisines institucijas pastebėjus KTU administraciją ir kitus valdymo organus vykdančius 
nusikalstamą veiklą. Va, tada ir buvo atkreiptas profsąjungų dėmesys į KTU neteisėtą veiklą, pažeidžiančią 
darbuotojų teises. Juk logiška, kad toks aktas leidžiamas tada kai prisidirbi arba planuoji smarkiai prisidirbti. 
Tada ir pastebėtos machinacijos su KTU taryba. Kadangi apskundimo terminas buvo praėjęs, sekantis 
apskundimas tapo įmanomas tik nuo sekančio teisinio veiksmo, kurio įvykdymui lemiamą įtaką daro 
neteisėtai priimtas sprendimas. Tokiu veiksmu tapo KTU rektoriaus rinkimai, kurie pripažinus KTU tarybą 
neteisėta tapo taip pat neteisėti.  
 
Čia nereikia maišyti dviejų dalykų: nepilnos teisėtos tarybos darbo, jeigu ji tiesiog būtų kurį laiką dirbusi be 
dviejų narių, ir neteisėto tarybos suformavimo pažeidžiant tarybos formavimo procedūrą. Todėl dabar jau 
nebėra svarbu Sigitas Stanys ir Raimondas Kuodis balsavo ar ne dabartiniuose rektoriaus rinkimuose, nes dėl 
jų neteisėto paskyrimo pažeidžiant tarybos sudarymo procedūrą KTU taryba taip pat nuo 2012 tapo neteisėta. 
Todėl KTU šiuo metu neturi nei rektoriaus nei tarybos.  
 
Apie tai buvo perspėti tiek rektorius, tiek ir tarybos nariai. Jiems nepaklausius ir desperatiškai besilaikant 
slystančių kėdžių apie pažeidimus buvo informuotos atsakingos tarnybos, kurių kompetencija spręsti šį 
klausimą. Visi tyliai sutiko leisti tarybai pasitraukti ir nutraukti neteisėtus rektoriaus rinkimus idant būtų 
sudaryta galimybė universitetui išsitaisyti savo klaidas. Tai būtų leidę tarybos nariams įvykdžius teisėtą 
procedūrą būti perrinktiems antrai kadencijai. Taip pat, tai būtų leidę Petrui Baršauskui kandidatuoti antrą 
kartą ir netgi laimėti rinkimus. Tačiau, siekdami jiems vieniems žinomų asmeninių tikslų, jie nusprendė 
pažeisti su rektoriaus rinkimais susijusias procedūras. Dėl to, dabar KTU bus priverstas teistis su Lietuvos 
Valstybe. Tokiu būdu, KTU lėšos bus naudojamos teismo išlaidų dengimui, o ne darbuotojų priedams. Čia 
reikėtų nuraminti visus KTU darbuotojus. Nebijokite. Tie, kurie gaunate tik “plikas” algas, nieko ir 
neprarasite. Tiesiog jūsų algos per mažos, kad apsimokėtų vargti jas nusavinant. Taigi, iš jūsų jau viską atėmė 
išskyrus vergišką darbą. Iš tiesų, praradimai didžiausi bus tų, kurie mėgavosi neužsidirbtais priedais, 
prasifinansuodavo egzotiškas keliones ir t.t., o tokių Petro Baršausko administracijoje buvo ne vienas. 
Taigi, tokia ta arogancijos ir nenumaldomo noro likti užimtuose postuose kaina. 
 
Na, o Petrui Baršauskui, Arvydui Janulaičiui ir kitiems jų sekėjams norisi pasakyti “hominis est errare, 
insipientis in errare perseverare” (lot. klysti yra žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila). 
 
Sigitas Vaitkevičius 
 
KTU profesorius  
Europos metodologų asociacijos narys 
LAMPSS valdybos narys 



 
 
 


