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Dėl viešo intereso gynimo 

2022 m. lapkričio 15 d., Vilnius 

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybei pradėjus patikrinimą Vilniaus Juventos 

gimnazijos direktorei – Asociacija „Lietuvos visuomenės taryba“ pradeda visuomeninį tyrimą dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus mero antikonstitucinių veiksmų, galimo savavaldžiavimo ir 

tarnybos įgaliojimų viršijimo. 

Lietuvos visuomenės taryba kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu: 

1. Pateikti Vilniaus mero potvarkį Nr. 22-219/22 „Dėl komisijos <...> sudarymo“; 

2. Pateikti Savivaldybės administracijos 2022-11-14 raštą gimnazijos direktorei „Dėl 

informacijos pateikimo“; 

3. Paviešinti visuomenei Savivaldybės administracijos 2022-11-14 raštą gimnazijos direktorei 

„Dėl informacijos pateikimo“. 

 

Prašymas teikiamas dėl viešo intereso skaidrumo, geros viešo administravimo ir viešosios 

politikos praktikos, visuomeninio ažiotažo kilus skandalo dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos, bet kurio Lietuvos Respublikos piliečio asmens duomenų apsaugos ir privataus gyvenimo 

aplinkybių išviešinimo, dėl išankstinių Savivaldybės nuostatų pažeidžiant teisę turėti įsitikinimus ir juos 

reikšti taip, kaip garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, tačiau dėl mąstymo ir įsitikinimų 

išskirtinumo neturėti viešo persekiojimo, draudimo įsidarbinti, viešo smerkimo ir menkinimo, gąsdinimo 

ir viešo trukdymo turėti ir įgyti pajamas pagal turimą išsilavinimą, gebėjimus ir kompetencijas, nebūti 

persekiojamam dėl bet kokią kitokią nuomonę turinčių asmenų įdarbinimo. 

 

Lietuvos visuomenės taryba, pagal savo įstatus „veikia vadovaudamasi LR Konstitucija (toliau 

Įstatuose – Konstitucija), LR Civiliniu Kodeksu (toliau Įstatuose – LR CK), LR asociacijų įstatymu 

(toliau Įstatuose – LR AĮ), kitais LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Visuotine Žmogaus teisių 

deklaracija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, šiais Įstatais bei kitais 

LVT vidaus teisės aktais. <...>  siekia, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga nuo valstybės tarnautojų 

savivalės ir kitų neteisėtų (teisiškai nepagrįstų) politinių bei administracinių manipuliacijų ir įtakų, 

ginamas viešasis interesas<...> savo veikloje vadovaujasi imperatyvių teisės normų, kurių negali 

pakeisti jokie žemesnės teisinės galios aktai, tiesioginiu taikymu, taip pat visuotinai pripažintu teisės 

principu, kad neginamos žmogaus teisės ir laisvės yra beprasmės, jeigu neatsižvelgiama į visuotinę 

taisyklę ubi ius - ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti.“  

 

 

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos vardu:   

 

Lietuvos visuomenės valdybos narys                            Tauras Jakelaitis 

 

Lietuvos visuomenės tarybos narė     dr. Nendrė Černiauskienė  
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