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  Europos žmogaus teisių fondas kreipiasi į Gerb. Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą 

su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 168 str. dėl 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus neteisėtų veiksmų 

atskleidžiant informaciją apie privatų žmogaus gyvenimą.  

                      Kaip pranešė žiniasklaida, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras 

Gintaras Steponavičius šių metų rugpjūtį visiems tėvams, kurių vaikai mokosi nelietuviškose 

mokyklose, išsiuntė to paties turinio apie 26 000 laiškų trimis kalbomis, aiškinančių naujus 

Švietimo įstatymo pakeitimus, jų įgyvendinimo tvarką ir laukiamus teigiamus pokyčius. Tokių 

laiškų išsiuntimas konkretiems asmenims leidžia daryti išvadą, kad ministras siekė įbauginti tėvus, 

nurodydamas, kad žino, kokią mokyklą jų vaikas lanko. Tokiu būdu buvo pažeistas 1995 m. spalio 

24 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 8 straipsnis, kuris teigia, kad  valstybės narės 

uždraudžia tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę, politines, religines ar 

filosofines pažiūras, priklausymą profesinėms sąjungoms, taip pat tvarkyti duomenis apie asmens 

sveikatą ar intymų gyvenimą. Šiuo atveju, buvo neteisėtai panaudoti  ypatingi asmens duomenys, 

t.y. duomenys, atsipindintys jų tautinę priklausomybę. 

 Šių laiškų išsiuntimas taip pat pažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos 8 straipsnį, kuris teigia, kad kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo 

privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas, Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, kuris reglamentuoja asmens teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo 

privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas bei 8 straipsnį, 

garantuojantis teisę į savo asmens duomenų apsaugą.  

         Laiškai lenkų kalba akivaizdžiai  tyčiojasi iš tautinių mažumų ir jų kalbų, niekina ir skatina 

neapykantą. Laiške yra aibė gramatinių, stilistinių ir lingvistinių klaidų, iškraipomi žodžiai ir jų 

junginiai, netaisyklingai vartojamos sąvokos, pvz. : „podjęta decyzja obecnego Rządu RL nie była 

spontaniczna czyli wymysłem obecnego Rządu“, „nasze dzieci, nie znając dobrze języka 

litewskiego, w życiu dorosłym będą mieli wiele kłopotów“ ir panašiai. Tokiu būdu vienas iš aukštų 

valstybės pareigūnų  akivaizdžiai tyčiojasi iš tautinės mažumos gimtosios kalbos kalbos ir 

atitinkamai  niekina pačią tautinę mažumą. Maža to, savo laiške Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministras Gintaras Steponavičius atvirai kursto tautinę nesantaiką, tyčiojasi iš tautinių 

mažumų: „Ale pamiętajmy, że uczniowie, którzy ukończą polskie, rosyjskie, białoruskie, 

niemieckie czyli żydowskie szkoły“, kas išvertus reiškia – „Bet prisiminkime, kad mokiniai, kurie 

baigs lenkiškas, rusiškas, baltarusiškas, vokiškas tai yra žydiškas mokyklas“.  

Iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus laiško turinio 

aišku, kad jis yra adresuotas visiems nelietuviškas mokyklas lankančių  mokyklų vaikams (buvo 

neteisėtai tvarkomi ypatingi asmenų duomenys) ir tokiu būdu Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministras Gintaras Steponavičius padarė veikas, numatytas Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 168 str.  

 Atsižvelgiant į pridedamo laiško turinį, prašome pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos 



Respublikos Baudžiamojo kodekso 168 str. Prašome mus informuoti apie priimtus sprendimus. 

            PRIDEDAMA: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus  

laiško lenkų kalba skenuota versija, 1 lapas.  

 


