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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje 2016 m. lapkričio 28 d. gautas pareiškėjo (vardas
ir pavardė yra žinomi) skundas dėlto, kad Klaipėdos miesto savivaldybė galimai pažeidžia Lietuvos
Respublikos lygių galimybių įstatymą. Skunde teigiama, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto
antrų klasių mokinių mokymo plaukti aprašo patvirtinimo“ tik antrų klasių mokiniams suteikta
galimybė lankyti plaukimo pamokas, o šios pamokos yra apmokamos iš Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšų.
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 25 str. 1 ir 2 dalimis, 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr.
(16)SN-214)S-955 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę ir paprašė
per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos (kaip galima skubiau) pateikti motyvuotus
paaiškinimus ir atsakyti į pateiktus klausimus: ar Klaipėdos miesto savivaldybė yra nustačiusi
galimybę tik antrų klasių mokiniams lankyti plaukimo pamokas ir už jas apmokėti iš Klaipėdos
miesto savivaldybės biudžeto lėšų, jei taip, koks teisės aktas tai reglamentuoja (prašyta pateikti
minėto teisės akto kopiją arba nurodyti nuorodą internete); jeigu atsakymas į pirmą klausimą yra
teigiamas, prašyta paaiškinti, kokie motyvai, tikslai lėmė plaukimo pamokų finansavimą tik antrų
klasių mokiniams iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų; koks yra antrų klasių mokinių
amžius ir ar planuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti plaukimo
pamokas kito amžiaus grupės mokiniams.
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Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gruodžio 14 d. rašte
Nr. (4.28)-R2-3459 „Dėl informacijos pateikimo“ informuoja, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo
mokyklose programos pavirtinimo“ patvirtintos Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo
mokyklose programos (toliau - ir Programa) priede yra numatyta priemonė organizuoti 18 pamokų
vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimą (viena iš priemonių). Administracijos direktorius
pažymi, kad, siekiant įgyvendinti minėtą Programą bei sukurti Klaipėdos miesto vaikų mokymo
plaukti nuoseklią sistemą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. liepos
4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto antrų klasių mokinių mokymo plaukti aprašo
patvirtinimo“ patvirtino Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti įgyvendinimo
aprašą (toliau – ir Aprašas). Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas visiems Klaipėdos antrųjų klasių
mokiniams išmokti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius paaiškina, kad Apraše numatyta antrų klasių mokinių mokymo plaukti
programa bus įgyvendinama 2016 – 2017 mokslo metais, o šiais mokslo metais programos
įgyvendinime dalyvaus 1800 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrokų, kuriems bus
skiriama po 18 akademinių valandų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
patvirtina, kad mokinių mokymas plaukti finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Minėtame rašte Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius nurodo, kad antrų
klasių moksleiviai programoje pasirinkti dėl kelių priežasčių: Lietuvos plaukimo federacijos
vykdomame projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ yra pasirinkti antros klasės
moksleiviai ir šią amžiaus grupę esą rekomendavo Lietuvos plaukimo federacija; antros klasės
moksleiviai yra 8-9 metų amžiaus ir labiau socialiai subrendę negu pirmokai ar ikimokyklinukai.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rašte yra įvardijamos ir kitos priežastys, lėmusios tik
antrųjų klasių mokinių įtraukimą į mokymo plaukti programą: antros klasės vaikų amžius neva yra
patrauklus tuo, kad, sudarius galimybę plaukimo įgūdžius tobulinti ištisus metus visiems antrokams,
pabaigus programą, kiekvieno mokinio pasiekimai būtų įvertinti individualiai, ir taip pat būtų
nustatoma, ar vaikas turi išskirtinių gabumų plaukimo sportui. Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus, tokiu būdu atrinktiems vaikams būtų galima pasiūlyti ir toliau siekti
aukštų sportinių rezultatų.
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius minėtame rašte informuoja, kad
šiuo metu Klaipėdoje veikia trys baseinai ir tik Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseinas yra
vienintelis savivaldybei priklausantis baseinas, kuriame ugdosi virš 600 sportininkų, tačiau šiame
baseine dėl didelio užimtumo negali lankytis visi plaukimo užsiėmimus norintys lankyti vaikai.
2. Vadovaujantis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. liepos
4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto antrų klasių mokinių mokymo plaukti aprašo
patvirtinimo“ patvirtino Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti įgyvendinimo
aprašo 2.1. p., BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro direktoriui pavedama organizuoti Klaipėdos
miesto antrųjų klasių mokinių mokymą plaukti pagal mokinių mokymo plaukti formaliojo švietimo
programos vykdymo srautų 2016-2017 mokslo metams įstaigų sąrašą. Aprašo 2.2. p. yra nustatyta,
kad mokinių tikslinė grupė yra mokymo įstaigų antrųjų klasių mokiniai, o 2.3. p. nustatyta, kad
mokymo plaukti paslauga yra įvardijama sąlygų sudarymu visiems Klaipėdos miesto antrųjų klasių
mokiniams išmokti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. Vadovaujantis Aprašo 2.5. p., mokymo
plaukti paslaugos teikėju yra Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras ir viešąjį konkursą laimėjusi
privati organizacija, turinti higienos pasą, o mokymo plaukti paslaugos gavėjai yra Klaipėdos
miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Aprašo 3 p. nustatyta, kad mokymas plaukti finansuojamas iš
savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų Klaipėdos miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto
plėtros programai. Aprašo 8 p. nustatyta, kad mokinių grupės formuojamos iki 13 mokinių ir
kiekvienam mokiniui skiriama po 18 akademinių valandų. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 patvirtintame Mokinių
mokymo plaukti formaliojo švietimo programos vykdymo srautų 2016-2017 mokslo metams įstaigų
sąraše numatyta per visus mokslo metus suteikti mokymo plaukti paslaugas 1838 mokiniams iš 26
mokymo įstaigų.
Lygių galimybių kontrolierė

k o n s t a t u o j a:
1. Tyrimo metu buvo vertinama, ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto antrų klasių mokinių
mokymo plaukti aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių
mokymo plaukti įgyvendinimo apraše įtvirtindamas galimybę išskirtinai antrų klasių mokiniams
gauti mokymo plaukti paslaugas, finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto,
nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 p., nustatančio valstybės ir
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savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigą pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose
būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos. Atkreiptinas dėmesys, kad tyrimo buvo vertinamas galimos
diskriminacijos amžiaus pagrindu atvejis, nes antrų klasių mokiniai priklauso atitinkamai 8-9 metų
amžiaus mokinių grupei ir būtent tik šio amžiaus grupės mokiniai pagal Aprašo nuostatas įgyja teisę
gauti mokymo plaukti paslaugas, kurios yra finansuojamos iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų. Antros klasės mokinių amžiaus riba yra 8-9 metai ir ši amžiaus riba yra nurodyta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. (4.28)R2-34592.
2. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kurios tikslas – saugoti pagrindines
žmogaus teises, atitinkančias Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
garantuojamas teises, III skirsnis reglamentuoja lygybę, šio skirsnio 20 str. įtvirtina lygybės prieš
įstatymą principą, o 21 str. įtvirtina bet kokios diskriminacijos draudimą, ypač dėl asmens lyties,
rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo,
politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios,
amžiaus, seksualinės orientacijos.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. nustato, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam
privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų pagrindu. Aiškindamas Konstitucijos 29 str. nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti
laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą, įpareigoja vienodus faktus
teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, kad
konstitucinis visų asmenų lygybės principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam
vienodai su kitais, įtvirtina formalią visų asmenų lygybę, taip pat kad asmenys negali būti
diskriminuojami arba kad jiems negali būti teikiama privilegijų1.
Konstitucijoje įtvirtintas asmenų lygybės principas yra perkeltas į Lygių galimybių įstatymą,
kurio paskirtis - užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Konstitucijos 29 str. nuostatos, įtvirtinančios
asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, taip pat kad būtų
įgyvendintos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, kitų tarptautinių teisės

1

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas.
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aktų nuostatos. Taigi Konstitucijoje įtvirtintos asmenų lygybę reglamentuojančios pagrindinės
nuostatos yra perkeltos į Lygių galimybių įstatymą, kuris draudžia diskriminaciją šio įstatymo
taikymo srityse ne tik dėl konstitucinių nediskriminavimo pagrindų, bei ir dėl kitų žmogaus
tapatybės požymių ar priskirtinų savybių, kurios yra įtvirtintos Lygių galimybių įstatyme.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str. 1 d. 13 p. nustatyta, kad vienas iš
pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas
ir gerbimas. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti
žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 9 p., vienas
iš

principų,

kuriuo vadovaujasi

viešojo

administravimo

subjektas

savo

veikloje,

yra

lygiateisiškumas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas
administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti
jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės
padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos
ir kitų aplinkybių. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 9 p. yra
įtvirtintas nebaigtinis lygiateisiškumo principų sąrašas, o šiais lygiateisiškumo principais savo
veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai.
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytas Aprašo priėmimo
motyvas, kad 8-9 metų antros klasės mokiniai yra labiau socialiai subrendę nei pirmokai ar
ikimokyklinio amžiaus vaikai, yra nepagrįstas jau vien todėl, kad argumentacijai pasirinkta tik
jaunesnių nei 8-9 metai mokinių amžiaus grupė. Tačiau akivaizdu, kad, dėl Apraše nustatyto
teisinio reguliavimo, vyresni nei 8-9 metų mokiniai, kurie, tikėtina, yra labiau socialiai subrendę nei
antrokai, taip pat neturi galimybės įsigyti nemokamas mokymo plaukti paslaugas. Kitas Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytas Aprašo priėmimo argumentas, kuriuo
bandoma pagrįsti kiekvieno vaiko individualių pasiekimų įvertinimą po metus trunkančio mokymo
plaukti bei galimą mokymų tęstinumą ir galimybę siekti aukštų sportinių rezultatų, nepaneigia
vyresnio ar jaunesnio amžiaus mokinių galimybės mokytis plaukti bei taip pat siekti šioje srityje
tolesnių sportinių rezultatų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 „Dėl vaikų
mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos pavirtinimo“ patvirtintos Programos 20
p. yra nustatytas tikslas – sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą – sudaryti palankią
edukacinę ir socialinę aplinką ugdyti jiems gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, mokyti juos
saugiai elgtis prie vandens, vandenyje ir teikti pagalbą kitiems. Programos 21.1 p. yra įtvirtintas
vienas iš uždavinių Programoje numatytam tikslui pasiekti, tai yra bendromis valstybės,
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savivaldybių, mokyklų bendruomenių, asociacijų, kitų juridinių asmenų pastangomis sudaryti
mokiniams galimybę mokytis plaukti. Pažymėtina, kad Programoje nėra išskiriamos tam tikro
amžiaus mokinių grupės, kurioms dėl pateisinamų priežasčių turėtų būti suteikiamos labiau
palankios sąlygos mokytis plaukti valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis. Aptariamos
Programos tikslas yra suvienyti įvairių institucijų potencialą, kuo veiksmingiau naudoti turimą
mokymui plaukti reikalingą infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų įgyvendintas
pagrindinis šios Programos tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies mokinių plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje ir prie vandens. Taigi Programoje nėra išskirtos atitinkamos amžiaus mokinių grupės,
kurioms savivaldybės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas nei kito amžiaus grupės mokinimas įgyti
mokymo plaukti paslaugas savivaldybės biudžeto lėšomis. Priešingai, Programos tikslas yra sukurti
veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą, tai yra visiems vaikams nepaisant jų amžiaus turi būti
sudarytos lygios galimybės mokytis plaukti. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių
pagrindų įstatymo 2 str. nustatyta, kad vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai
įstatymai numato kitaip.
Taigi skundo tyrimo metu nenustatyta, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtintų 8-9
metų antrų klasių mokiniams išskirtinę galimybę įgyti mokymo plaukti paslaugas savivaldybės
biudžeto lėšomis, o taip pat skundo tyrimo metu negauta kitų įrodymų, pagrindžiančių Apraše
įtvirtintą galimybę tik antrų klasių mokiniams, kurie yra 8-9 metų amžiaus, įgyti plaukimo pamokas
Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšomis.
4. Lygių galimybių įstatymo 2 str. 1 d. diskriminacija įvardijama kaip tiesioginė ir
netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios,
etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. tiesioginė
diskriminacija apibrėžiama kaip elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis
aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.
Diskriminacija plačiąja prasme turėtų būti suvokiama kaip skirtumų darymas, susijęs su
asmeniui būdingu tam tikru jį identifikuojančiu požymiu. Dėl šios priežasties asmeniui ar vienodais
požymiais pasižyminčiai grupei asmenų gali būti sukuriamos prievolės, pareigos, ar nepatogumai,
kurie nėra taikomi kitiems asmenims ir taip gali būti apribojamos tokių asmenų teisės gauti tam
tikras vertybes, naudą ar pranašumus. Kiekvienas asmuo turi teisę į visapusį ir lygiavertį jo teisių ir
laisvių pripažinimą bei įgyvendinimą, nedarant jokių skirtumų, išimčių ar neteikiant pirmenybių,
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grindžiamų rase, lytimi, socialine padėtimi, lytine orientacija, amžiumi, religija, politiniais
įsitikinimais, kalba, etnine ar nacionaline kilme, socialine padėtimi ir kitais požymiais.
Diskriminacijos

samprata

išplaukia

iš

lygių

galimybių

principo,

įtvirtinto

tiek

nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Pastebėtina, kad Tarptautinio pilietinių ir
politinių teisių pakto 26 str. nustatyta, kad „visi žmonės yra lygūs įstatymui ir turi teisę į vienodą,
be jokios diskriminacijos įstatymo apsaugą“. Taigi asmenų lygybės ir nediskriminavimo sąvokos
yra neatsiejamos viena nuo kitos.
Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. įtvirtinta tiesioginės diskriminacijos
apibrėžtimi, tiesioginė diskriminacija pasireiškia kaip mažiau palankus elgesys, kuris galėjo įvykti
praeityje, gali vykti dabartyje arba galėtų vykti ateityje, tai yra būti hipotetiniu (numanomu,
spėjamu) vyksmu. Žodžių konstrukcija „mažiau palankios sąlygos būtų taikomos“ reiškia, kad
nagrinėjamu atveju (nors konkretus asmuo ir nepateikė duomenų apie mažiau palankų elgesį dėl jo
amžiaus, tai yra dėl to, kad, pavyzdžiui 12 ar 13 metų vyresnių klasių mokiniai dėl Apraše nustatyto
teisinio reguliavimo negavo nemokamų mokymo plaukti paslaugų) diskriminacija laikytinas mažiau
palankus elgesys, kuris būtų taikomas hipotetiniams mokiniams, panorusiems gauti Klaipėdos
miesto savivaldybės biudžeto finansuojamas mokymo plaukti paslaugas. Taigi tiesioginė
diskriminacija kildinama ne tik iš buvusio ar esamo nevienodo traktavimo, bet ir iš galimo
hipotetinio nevienodo traktavimo, kuris aptariamu atveju galėtų būti mažiau palankus vyresnio ar
jaunesnio amžiaus mokiniams. Todėl darytina išvada, kad Apraše įtvirtintas teisinis reguliavimas,
pagal kurį 8-9 metų antrų klasių mokiniams yra taikomos labiau palankios sąlygos įgyti mokymo
plaukti paslaugas nei panašiomis aplinkybėmis šios sąlygos yra taikomos (konkrečiu atveju
apskritai netaikomos) kito amžiaus grupių mokiniams, jaunesnio bei vyresnio nei 8-9 metų amžiaus
mokinius gali priversti atsidurti mažiau palankioje padėtyje dėl savo amžiaus ir dėl to jie gali patirti
tiesioginę diskriminaciją amžiaus pagrindu.
Vadovaujantis Programos tikslu sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą,
mokymas plaukti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis turėtų būti organizuojamas taip,
kad šios paslaugos būtų teikiamos visiems Klaipėdos miesto savivaldybės vaikams, neatsižvelgiant
į jų amžių. Tačiau taip pat svarbu pažymėti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, organizuodama
mokymo plaukti paslaugų teikimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 9 str. įtvirtintais valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo principais, tai yra visuomeninės naudos,
efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės.
Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 p. nustatyta, jog valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios
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teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o
šios pareigos nevykdymas yra laikomas Lygių galimybių įstatymo pažeidimu (10 str.).
Darytina išvada, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, 2016 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto antrų klasių mokinių mokymo plaukti
aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti
įgyvendinimo apraše įtvirtindamas galimybę išskirtinai 8-9 metų amžiaus antrų klasių mokiniams
įgyti mokymo plaukti paslaugas, finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto,
neužtikrino tinkamo Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 p. įtvirtintos valstybės ir savivaldybių
institucijų pareigos teisės aktuose užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės
ir galimybės nepaisant amžiaus, vykdymo bei padarė lygių galimybių pažeidimą, nustatytą Lygių
galimybių įstatymo 10 str.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 str., 15
str. bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 str. 2 p.,
Lygių galimybių kontrolierė
n u s p r e n d ž i a:
1. Kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių ir siūlyti pakeisti 2016
m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl Klaipėdos miesto antrų klasių mokinių mokymo plaukti
aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti
įgyvendinimo aprašą taip, kad nebūtų teikiamos labiau palankios sąlygos 8-9 metų amžiaus antrų
klasių mokiniams įgyti mokymo plaukti paslaugas.
2. Su sprendimu supažindinti pareiškėją ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorių.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė
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