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Del atsalrymo iLZTKC parei1kimq

Z0l7 m. liepos 17 d. i Jiisq atstovybg bei kitas institucijas parei5kimu kreipesi Lietuvos

Zmogaus teisiq organizacijos, Lietuvos mokslininkq s4junga ir Lietuvos auk5tqjq mokyklq

profesiniq sqlungq susivienijimas (LAMPSS) del prof. V. RadZvilo diskriminavimo paZiiiry ir

isitikinimq pagrindu.

Minetame pareiSkime nurod0me, kad20l7 m. geguZes 15 d. Vilniaus universiteto Tarptautiniq

santykiq ir politikos mokslq instituto (toliau - TSPMI) Europos studijtl magistro programos

pirmojo kurso studentq grupe pateike TSPMI administracijai pra5ym4 pakeisti prof. V.

RadZvilo destomo kurso,,Europos ideja: tapatumai ir reprezentacijos'o status4 i5 privalomojo !
pasirenkamqj!. Pra5yrno pagrindas - neva yra netinkamos mineto profesoriaus paZiiiros ir

isitikinimai.

TSPMI administracija 5!studentq pra5ym4 patenkino, net i5samiau jo neapsvarsdiusi, nors tai

aiSkiai priestaravo LR Konstitucijoje itvirtintiems Zmogaus teisiq ir laisviq principams -

asmens teisei tureti isitikinimus, paZiiiras ir laisvai juos reik5ti bei tarptautinems Zmogaus teisiq

norTnoms.

Parei$kime buvo i5reik5tas susirupinimas, jog tarp praSym4 iniciavusiq studentq yra Europos

Komisij os atstovybes Lietuvoj e darbuotoj a Ieva Galkl'te.

Deja, iki Siol jokio atsakymo i5 J[sq institucijos negavome.

I5 veliau gautq duomenq buvo matyti, kad 5i J[sq atstovybes darbuotoja aktyviausiaidalyvavo

siekiant pa$alinti savo paZitiromis ir isitikinimais grupei studentq neitikusi profesoriq.

TSPMI akademinei etikos komisijai svarstant Saliq padarytus akademines etikos paZeidimus,

mineta komisija gavo Zmogaus teisq organizacijos i5vadas, kuriose nurodoma, kad TSPMI

magistrantfiros pirmo kurso studente I.Galkyte yra kartu ir Europos Komisijos atstovybes

Lietuvoje darbuotoja. Bfltent ji dalyvavo Komiteto posedyje priimant prof. V. RadZvil4

diskriminuojanti sprendim4 (tiketina, atstovavo 2017 05 15 pareiSkejams). Zmogaus teisir{

organizacijos nuomone, tai,verdia ivertinti, ar valstybes tarnyboje dirbantis ir joje uZimantis

pareigas asmuo turi vienodas pareigas su valstybes tarnyboje nedirbandiais asmenimis ir kokie

tokiam asmeniui keliami reikalavimai. Nors tarnauto.jo darbas EK Lietuvos atstovybeje nera

valstybes tarnyba, tadiau del EK institucinio poveikio priimant sprendimus, jis neabejotinai

prilygintinas valstybes tamybai. Konstitucinis Teisrnas 2004 m. geguZes 25 d. nutarime yra

i5ai5kings, kad konstitucine valstybes tamyba kelia padidintus reikalavimus piliediui, kuriq

neatitinkantis asmuo negali btrti valstybes tarnautoj ir. Saugant vie5qji interes4 toks darbuotojas
privalo vengti nepagrlsto ar neteiseto interesq grr,rpiq poveikio, juolab spaudimo asmenims,
priimantiems sprendimus. Kaip mindta, I. Galkyte dalyvavo Komiteto posedyje, ir tai leidZia



manyti, kad ji dare itakq priimant minet4 diskriminuojanti sprendim4. Tai patvirtina ir jos

lai5kas socialiniuose tinkluose (pridedamas).

Manome, jog dalyvaudama diskriminuojandio sprendimo priemime,I.Gal$rte sumenkino EK

atstovybes Lietuvoje darbuotojo prestiZ4, sukeldama abejones del EK Atstovybes Lietuvoje

SaliSkumo.

Todel labai noretume suZinoti Jiisq nuomone Siuo klausimu, su kuri4 Jums sutikus, maloniai

paZadame supaZindinti visuomeng, kad bUtq panaikintas bet kokas metamas Se5elis Jiisq

garbingai institucijai.

Pridedama:

VU TSPMI Europos studijq magistro programos komiteto 2017 06 19 posedZio protokolas

I.Galkytes laiSko socialiniuose tinkluose (facebook) kopija


