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SVARSTYTA: Parlamento nario Justo Ivanausko šalinimas iš VDU Studentų
parlamento nario pareigų.
Pranešėja - Ieva Vengrovskaja.
VDU Studentų atstovybės Valdyba gavo iš VDU Studentų parlamento pirmininkės Gabrielės
Jonuškaitės laišką, kad paskutinio parlamento posėdžio metu Studentų parlamento nariai
iškėlė klausimą dėl vieno iš Studentų parlamento narių, KTF studentų atstovo, Justo
Ivanausko šalinimo iš Studentų parlamento išreiškiant KTF studentų nepasitikėjimą ir
nepasitenkinimą fakulteto atstovo veikla, išsakydami savo argumentus, kuriais pasidalino su
visais VDU Studentų parlamento nariais ir atliko KTF studentų apklausą, kurioje beveik
vienbalsiai buvo pritarta J.Ivanausko šalinimui.

Balsavimas dėl Justo Ivanausko šalinimo iš VDU Studentų Parlamento nario pareigų.
Balsavimo rezultatai:

Už: 5
Prieš: 0
Susilaiko: 2

NUTARTA: VDU SA Valdyba rekomenduoja VDU Studentų parlamento
nariams šalinti Justą Ivanauską iš VDU Studentų parlamento nario pareigų.
Remiantis VDU SA Įstatų punktu nr. 3.6. Valdybos teikimu patvirtinus 2/3 visų išrinktų į VDU
Studentų parlamento narių balsų dauguma VDU SA narys gali netekti VDU SA nario statuso
už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą.
VDU SA Valdyba savo teikimą argumentuoja žemiau pateiktais VDU ir VDU SA dokumentais
ir jų pažeidimais:
VDU SA Įstatų punktais
3.4. VDU SA nariai įsipareigoja:
3.4.3. laikytis šių Įstatų, VDU SA ir VDU norminių dokumentų, VDU Statuto bei kitų
galiojančių LR teisės aktų;
3.4.5. laikytis sąžiningumo, doros, teisingumo principų bei paisyti savo sąžinės;
3.4.6. savo veikimu ar neveikimu nežeminti Studentų atstovybės kaip organizacijos vardo ir
autoriteto.

VDU Akademinės etikos kodeksu:
Akademinės laisvės ir atsakomybės principas
Norma: įsitikinimų ir žodžio laisvė, kritinio mąstymo tradicija ir atviro diskutuotinų klausimų
svarstymo atmosfera, pagrįsta geranoriškumu ir atsakomybe už savo veiksmus.
Pažeidimai:
● nepakantumas kitokiai studentų ar kolegų nuomonei ir argumentuotai kritikai;
Situacija VDU Studentų parlamento posėdžio metu ir KTF studentų anoniminiai komentarai,
KTF atstovų nuomonė;
● dėstytojo ir studento teisės pasakyti ir ginti savo nuomonę priimant sprendimus
ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
Situacija VDU Studentų parlamente, bendravimas su studentų atstovybės nariais
(I.Vengrovskaja, G.Jonuškaitė, S.Skaisgirytė)
● teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas arba sąmoningas ribojimas.
Situacija VDU Studentų parlamente, KTF studentų atsiliepimai.
Norma: lojalumas Universitetui, pagarba jo bendruomenei, kurios viena iš raiškos formų –
problemų sprendimo Universiteto bendruomenės viduje prioritetas.
Pažeidimai:
● studento, dėstytojo ar kito darbuotojo vardo žeminimas dėl netinkamo elgesio ar
akademinės drausmės pažeidimų;
Studentų Parlamento posėdžio metu pirmininkės G.Jonuškaitės ir I.Vengrovskajos
grasinimas paduoti į teismą dėl VDU Statuto ir asmeninio J.Ivanausko etikos kodekso
pažeidimo.

● konfidencialios informacijos paviešinimas;
Susirašinėjimai laiškais, anketos duomenų viešinimas, dėstytojų, studentų asmeninės
informacijos viešinimas.
Etiškų asmeninių santykių principas
Norma: lygių teisių ir galimybių puoselėjimas.
Pažeidimai:
● studentų ar kolegų diskriminavimas, jų garbės ir orumo įžeidimas kalba, veiksmais ar
akademiniu vertinimu dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos,
rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, taip pat tokio diskriminavimo
ar įžeidimų toleravimas, siekimas sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar
įžeidžiančią aplinką;
Studentų parlamento posėdžio metu, grasinimas, melavimas, grasinimas teismu, etikos
komisija ir kt.
● siekis nepelnytai išsiskirti ar nepagrįstai reikalauti išskirtinių teisių.
Individualių ir asmeninių situacijų sprendimas per studentų parlamentą, VDU ir VDU SA
vardo naudojimas be pritarimo.

Norma:
konfidencialumas, pagarba žmogaus orumui ir autonomijai.
Pažeidimai:
● konfidencialios privačios informacijos apie studentus, dėstytojus ar kitus darbuotojus,
jų darbo užmokestį, akademinius įvertinimus ar nuobaudas, mokslinio darbo
rezultatus, karjeros ketinimus, asmeninius reikalus ir pan. paviešinimas ar viešas
aptarimas;
VDU Studentų parlamento el.pašto susirašinėjime ir Facebook grupėje paviešinti dėstytojų,
studentų susirašinėjimai laiškais, apklausos duomenų viešinimas, dėstytojų studijų dalykų,
studentų asmeninės informacijos viešinimas.
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