
  
 

LAMPSS įmonės kodas 301572530 
Atsiskaitomoji sąskaita LT-627180900000695099, AB Šiaulių bankas 

 

 

   
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija  2016-02-29 Nr. 16-08 
Laisvės al. 97, Kauno m., 
Kauno m. sav., LT-44291  
 

Gerbiamas Vytautai Budnikai, 

Leiskite LAMPSS vardu nuoširdžiai padėkoti Jums ir Jūsų atstovaujamai institucijai už 
bendradarbiavimą ir nesavanaudišką pasišventimą žmogaus teisėms. Dėkojame ir už Jūsų oficialų 
atsiliepimą apie  krizių valdymo Aprašą (KTU).  

Tuo metu, kai Jūs vykdėte minėto Aprašo teisinį vertinimą, diskusija dėl minėto dokumento 
teisėtumo vyko ir KTU viduje. Ją inicijavo prof. G. Merkys. Reikia pripažinti, kad KTU administracija 
išklausė kritines pastabas, bet visumoje tokį aprašą norėjo išsaugoti.  Tada atsirado kompromisinis 
pasiūlymas suteikti kritikuojamam dokumentui rekomenduojamo „elgesio kodekso“ statusą, t.y., kad 
Aprašas būtų tik rekomendacinio, bet ne privalomo pobūdžio.  

Deja, KTU  administracija nuėjo kitu keliu. Buvo parengta ir rektoriaus įsakymu patvirtinta nauja 
Aprašo versija. Esmė ta, kad buvo sušvelninta minėto teisės akto retorika, pats dokumentas prasideda 
straipsniais, kuriuose patikinama, kad diegiama tvarka, esą, nepažeidžia jokių teisų, kad visumoje 
siekiama kilnių tikslų. Visa ši graži retorika yra labai deklaratyvi, o dokumente visgi išlieka privalomi 

įpareigojimai darbuotojo elgesiui ir šie įpareigojimai akivaizdžiai pažeidžia žmogaus ir akademinės 
bendruomenės teises. Naujo dokumento kokybė tam tikra prasme netgi suprastėjo, kadangi jame 
atsiranda vienas kitam prieštaraujantys punktai, nors bet kuris teisės aktas (kaip visuma) privalo būti 
logikos ir prasmės požiūriu neprieštaringas. Svarbiausia, kad minėtas atnaujintas teisės aktas 
(įsakymas) ir toliau pažeidžia žmogaus teises. 

Būtume labai dėkingi, jei atliktumėte KTU rektoriaus įsakymo 2016-01-26 Nr A-26 ekspertinį 
vertinimą žmogaus teisių aspektu ir savo išvadą viešai paskelbtumėte.  

Pridedama: 

1. 2016-01-26 A-26 KTU Rektoriaus įsakymas „Dėl Komunikacijos krizės metu Kauno 
technologijos universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. KTU rektoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-26 patvirtintas komunikacijos valdymo 
krizės metu Kauno technologijos universitete tvarkos aprašas. 
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