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LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

SPRENDIMAS  

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS PILIETYBĖS PAGRINDU VIEŠAJAI ĮSTAIGAI 

LIETUVOS SEKMADIENIO FUTBOLO LYGAI TEIKIANT FUTBOLO TURNYRO 

ORGANIZAVIMO PASLAUGAS TYRIMO 

 

2017-12-29  Nr. (17)SN-232)SP-110 

Vilnius 

 

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje 2017 m. lapkričio 12 d. gautas pareiškėjo N. M. D. 

S.(toliau ir – Pareiškėjas) skundas dėl galimos diskriminacijos pilietybės pagrindu. Pareiškėjas 

skunde nurodo, kad jo suburta užsieniečių futbolo komanda „(duomenys neskelbtini)“ dvejus metus 

iš eilės dalyvavo viešosios įstaigos Lietuvos sekmadienio futbolo lygos (toliau – ir LSFL) 

rengiamame futbolo turnyre, tačiau šiais metais esą LSFL atsisakė registruoti Pareiškėjo suburtą 

užsieniečių futbolo komandą ir suteikti galimybę dalyvauti LSFL rengiamuose futbolo turnyruose. 

Pasak Pareiškėjo, visos lietuvių žaidėjų futbolo komandos atsidūrė prioritetinėje padėtyje, palyginus 

su užsieniečių komanda, nes visos iš lietuvių sudarytos komandos buvo įregistruotos ir joms 

sudaryta galimybė žaisti.  

 Seimo kontrolierius, laikinai pavadavęs lygių galimybių kontrolierių Raimondas Šukys, 

2017 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. (17)SN-232)S-671 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į LSFL 

prezidentą P. M. ir paprašė per 3 darbo dienas nuo reikalavimo pateikti informaciją gavimo dienos 

pateikti motyvuotus paaiškinimus ir atsakyti į klausimus: ar į LSFL kreipėsi Pareiškėjas dėl jo 

suburtos ir vadovaujamos užsieniečių futbolo komandos įregistravimo LSFL; jei taip, kada ir kokiu 

būdu buvo pateiktas Pareiškėjo prašymas; ar Pareiškėjui buvo pateiktas atsisakymas įregistruoti jo 

vadovaujamą užsieniečių futbolo komandą; jei taip, kada ir dėl kokių priežasčių (Pareiškėjas skunde 

nurodė, kad LSFL vadovas netenkino prašymo įregistruoti jo vadovaujamą futbolo komandą); kokie 

teisės aktai reglamentuoja LSFL veiklą bei kokia tvarka ir sąlygomis vykdomas futbolo komandų 

registravimas, kokios lengvatos bei garantijos yra teikiamos LSFL įregistruotoms futbolo 

komandoms; kiek LSFL yra įregistruota futbolo komandų; ar yra įregistruota futbolo komandų, 
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kurių nariai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai; ar žinoma kitų įregistruotų futbolo komandų 

narių tautybė (tautybės).  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

1. Pareiškėjas kartu su skundu pateikė susirašinėjimo su P. M. kopijas (susirašinėjimo datos 

pateiktose kopijose nesimato, iš pateiktų kopijų negalima identifikuoti, kokiomis priemonėmis vyko 

susirašinėjimas, jokiais įrodymais nepatvirtintos susirašinėjime nurodytų asmenų, tai yra Pareiškėjo 

ir P. M. tapatybės). Iš pateiktų susirašinėjimo kopijų matyti, kad Pareiškėjas informavo (duomenys 

neskelbtini) (toks adresatas nurodytas žinutėje, kurios išsiuntimo laikas 07:09 val. ), jog praėjusiais 

metais dalis komandos žaidė „(duomenys neskelbtini)“, tačiau esą šiais metais buvo nuspręsta 

sukurti naują komandos vardą bei suteikti jai naują startą, o taip pat primena, kad visos skolos ir kiti 

mokesčiai buvo mokami laiku. Toliau minėtoje 07:09 val. žinutėje Pareiškėjas teiraujasi, kokia yra 

atsisakymo registruoti jo suburtą komandą priežastis bei klausia, ar ši priežastis yra ta, kad jo 

suburta komanda yra užsieniečių komanda. Pareiškėjo pateiktoje susirašinėjimo kopijoje matyti, 

kad P. M. 07:20 val. atsakė, jog tai buvo sunkus sprendimas, bet buvo nuspręsta pratęsti LSFL 

komandų narystę. Pareiškėjo pridėtoje susirašinėjimo kopijoje matyti, kad 07:30 val. žinutėje 

(duomenys neskelbtini) (tikėtina P. M.) nurodomos komandos „Bet games TV“, „Vikingai“, 

„Dineris“, „Funks sould brothers“, „Old boys“, „Pilk“, „Dukstos“ (kalba netaisyta), kurios esą 

nežaidė LSFL ir nežaidė praėjusiais metais, o 08:05 val. žinutėje Pareiškėjas rašo (duomenys 

neskelbtini) (tikėtina P. M.), kad su jais nebuvo teisingai elgiamasi (tikėtina, su Pareiškėjo suburta 

komanda) ir teigia, kad tai, jog jo suburta komanda yra užsieniečių komanda, jiems (tikėtina, jo 

suburtai komandai) nebuvo suteikta galimybė būti registruotiems LSFL, priešingai nei lietuvių 

komandoms (tekste vartojamas žodis „lietuvių“, angliškai „Lithuanian“, nenurodant, ar šis žodis 

reiškia lietuvių tautybę, ar Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos gyventojus).      

2. LSFL prezidentas P. M. 2017 m. gruodžio 13 d. raštu „Paaiškinimas“ informavo, kad į 

LSFL rengiamą turnyrą komanda „(duomenys neskelbtini)“ (toks pavadinimas nurodytas rašte), 

kuri jau kelerius metus iš eilės dalyvavo šiame turnyre, nepateikė prašymo ją registruoti, bet buvo 

gauta komandos „(duomenys neskelbtini)“ paraiška ir ši paraiška esą buvo įvertinta kaip visiškai 

naujos komandos paraiška, todėl jai buvo taikomi visoms naujoms komandoms taikomi atrankos 

kriterijai. LSFL prezidentas pateikė Pareiškėjo 2017 m. spalio 11 d. elektroninį laišką, adresuotą P. 

M., iš kurio nustatyta, kad Pareiškėjas teiravosi dėl komandos „(duomenys neskelbtini)“ 
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registravimo LSFL turnyre; šiame laiške informuojama, kad 4 komandos nariai turi profesionalią 

futbolo žaidimo patirtį, o iš kitų 25 žaidėjų būtų atrinkti geriausi. 

LSFL prezidentas P. M. informavo, kad iš anksto buvo skelbta, jog turnyre galės dalyvauti 

ne daugiau kaip 50 komandų, tačiau buvo gautos net 57 komandų paraiškos.  

LSFL prezidentas P. M. paaiškino, kad kartu su nauja „(duomenys neskelbtini)“ komanda 

nebuvo priimtos dar šešios kitos naujos ekipos, o komandų registracijos sąlygos buvo publikuotos 

LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-registracija-

i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619. LSFL rašte informuojama, kad 

interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-prie-pabaigos-SFL-ziemos-

turnyro-7x7-komandu-registracija/4629 komandų registracijos metu buvo skelbiama informacija 

apie 30 užsiregistravusių komandų, dalyvavusių LSFL turnyruose ir praėjusiais metais, bei 13 naujų 

komandų, kurios pateikė paraiškas registracijai ir viena iš kurių yra Pareiškėjo suburta „(duomenys 

neskelbtini)“ komanda. Dėl to, pasak LSFL prezidento P. M., Pareiškėjo vadovaujama „(duomenys 

neskelbtini)“ komanda buvo traktuojama kaip nauja ir jai, kaip ir kitoms naujoms komandoms, 

nebuvo taikomos jokios garantijos.  

P. M. nurodo, kad galutinė informacija apie priimtas į LSFL turnyrą komandas buvo 

paskelbta LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-

Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635; sprendžiant pagal svetainės informaciją, LSFL 

gavo 57 komandų paraiškas, tačiau ne visos paraiškos buvo patenkintos ir ne visoms komandoms 

buvo suteikta galimybė dalyvauti LSFL turnyre. P. M. paaiškina, kad LSFL priklauso daug 

komandų, kurių nariai yra užsienio šalių piliečiai, jokie apribojimai žaidėjams dėl tautybės, 

pilietybės ar kitų pagrindų nėra taikomi, o lygybės principai esą yra nustatyti LSFL prezidento P. 

M. 2016 m. kovo 15 d. patvirtintuose Lietuvos sekmadienio lygos bendruosiuose varžybų vykdymo 

nuostatuose (toliau – Nuostatai),  taip pat praneša, kad komandose yra daug užsienio piliečių. 

LSFL prezidentas dar kartą patvirtina, kad jam nebuvo žinoma, jog „(duomenys 

neskelbtini)“ yra ta pati, kuri jau kelerius metus sėkmingai dalyvavo turnyre kaip komanda 

„(duomenys neskelbtini)“. LSFL prezidento teigimu, jeigu ši aplinkybė būtų buvusi žinoma, 

Pareiškėjo suburta komanda būtų buvusi priimta, nes praėjusiame turnyre dalyvavusios komandoms 

esą teikiamas prioritetas registracijos metu. LSFL prezidentas pažymi, kad, be „(duomenys 

neskelbtini)“, į LSFL turnyrą nebuvo priimtos net 7 naujos komandos.  

  

Lygių galimybių kontrolierė 

 

K o n s t a t u o j a: 

http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-registracija-i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-registracija-i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-prie-pabaigos-SFL-ziemos-turnyro-7x7-komandu-registracija/4629
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-prie-pabaigos-SFL-ziemos-turnyro-7x7-komandu-registracija/4629
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635
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1. Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Lietuvos sekmadienio futbolo lyga, 

vykdydama futbolo komandų registraciją į „SFL Cup 7x7“ futbolo turnyrą ir teikdama LSFL 

čempionatų bei kitų turnyrų organizavimo paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 

p., kuriame nustatyta prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareiga, nepaisant lyties, 

rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, visiems vartotojams 

sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą 

būstu, bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės 

gaminius, prekes ir paslaugas. Taigi skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar LSFL, teikdama 

komandų registravimo į „SFL Cup 7x7“ futbolo turnyrą pasaugas, sudarė visiems paslaugų 

gavėjams (sporto komandų nariams) vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas (dalyvauti 

LSFL futbolo turnyruose), neatsižvelgiant į futbolo komandos narių pilietybę (Pareiškėjas skunde 

nurodė, kad jo suburtos komandos nariai užsieniečiai buvo traktuojami mažiau palankiai, tikėtina, 

kad Lietuvos Respublikos piliečiai traktuojami palankiau nei kitų šalių piliečiai). Pažymėtina, kad 

Pareiškėjo skunde nurodytas „užsieniečio“ statusas, dėl kurio esą jo suburtos komandos nariai buvo 

diskriminuojami, Lygių galimybių įstatyme nėra įtvirtintas kaip draudžiamas diskriminavimo 

pagrindas, todėl skundo tyrimo metu  „užsieniečio“ statusas buvo suvokiamas kaip galimas 

pilietybės požymis. Pilietybė yra vienas iš draudžiamų diskriminavimų pagrindų, įtvirtintų Lygių 

galimybių įstatyme bei šio įstatymo 2 str. 6 dalyje pilietybė apibrėžiama kaip Europos Sąjungos 

valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė. 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. nustatyta, 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.  

                                                      
1 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. 
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Konstitucijos 29 str. įtvirtintos nuostatos yra perkeltos 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 (1 str. 1 d.).  

3. Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p. prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai, 

nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų 

ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, įpareigojami 

visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, 

įskaitant aprūpinimą būstu, bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir 

vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas, o šios pareigos nevykdymas yra laikomas Lygių 

galimybių įstatymo pažeidimu (Lygių galimybių įstatymo 10 str.).  

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 2 str. 10 punkte paslauga apibrėžiama bet kokia 

savarankiška, paprastai už užmokestį atliekama ūkinė komercinė veikla, kurios nereglamentuoja 

nuostatos dėl prekių, kapitalo ar asmenų judėjimo laisvės, kaip nurodyta Europos Bendrijos 

steigimo sutarties 50 straipsnyje. Europos Bendrijos steigimo sutarties 50 str. paslaugomis 

įvardijamos „tokios paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį ir kurių 

nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ir asmenų judėjimo laisvės. „Paslaugas“ sudaro: a) 

pramoninio pobūdžio veikla; b) komercinio pobūdžio veikla; c) amatininkų veikla; d) laisvųjų 

profesijų veikla“. 

Taigi VšĮ Lietuvos sekmadienio futbolo lygos už atitinkamą mokestį teikiamos futbolo 

komandų registracijos paslaugos ir futbolo turnyro organizavimo bei apdovanojimų organizavimo 

paslaugos priskirtinos paslaugų apibrėžčiai taip, kaip ji nustatyta Paslaugų įstatymo 2 str. 10 punkte 

bei Europos Bendrijos steigimo sutarties 50 straipsnyje.  

4. Pažymėtina, kad diskriminacija bendrąja prasme teisinėje literatūroje suprantama kaip 

mažiau palankus asmens traktavimas ar mažiau palankus elgesys su asmeniu negu tomis pačiomis 

ar panašiomis aplinkybėmis buvo, yra ar būtų elgiamasi su kitu asmeniu. Taigi diskriminacija 

bendriausia prasme yra priešingas teisei veiksmas (neveikimas), dėl kurio žmogui buvo sumažintos, 

apribotos arba apskritai atimtos lygios galimybės realizuoti savo teises vienodomis su kitais 

individais sąlygomis.  

Lygių galimybių įstatymo 2 str. 1 d. diskriminacija įvardijama kaip tiesioginė ir netiesioginė 

diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, 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, pilietybės, kalbos, 
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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.  

Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 dalyje įtvirtinta tiesioginės diskriminacijos 

apibrėžtimi, tiriant diskriminacijos fakto buvimą ar nebuvimą, yra lyginami asmenys, šiuo 

konkrečiu atveju – Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys asmenys (Pareiškėjas skunde nurodė, 

kad jo suburtos futbolo komandos asmenys yra užsieniečiai, taigi, tikėtina, neturintys Lietuvos 

Respublikos pilietybės) su Lietuvos Respublikos pilietybę turinčiais asmenimis, ir vertinama, ar 

panašiomis aplinkybėmis Lietuvos Respublikos pilietybės neturintiems asmenims, t. y., Pareiškėjo 

suburtos futbolo komandos nariams, būtent dėl jų kitos nei Lietuvos Respublikos pilietybė, buvo 

taikomos mažiau palankios sąlygos būti registruotiems LSFL ir dalyvauti organizuojamuose futbolo 

turnyruose. Svarbu pažymėti, kad konkrečiam diskriminacijos atvejui ištirti būtini faktiniai, 

konkretūs galimo pažeidimo duomenys.  

Atkreiptinas dėmesys, kad LSFL pateiktų Nuostatų, reglamentuojančių LSFL vykdomų 

Sekmadienio lygos čempionato bei kitų turnyrų organizavimo ir vykdymo tvarką, drausminių 

nuobaudų skyrimą, taip pat kitus su varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius, 23 

punkte nustatyta registracijos LSFL varžyboms tvarka. Nuostatų 23 punkto a) papunktyje nustatyta, 

kad komandos privalo sumokėti atitinkamą LSFL nario mokestį, o g) papunktis, be kita ko, nustato, 

kad komandų žaidėjais gali būti registruojami ir ne Lietuvos Respublikos pilietybę  turintys 

asmenys, o šių asmenų skaičius komandoje yra neribojamas. Taigi Nuostatuose aiškiai ir 

nedviprasmiškai nustatyta, kad LSFL komandų nariais gali būti registruojami ir Lietuvos 

Respublikos pilietybės neturintys asmenys. Pažymėtina, kad Nuostatuose nėra įpareigojimo 

nurodyti registruojamų futbolo komandos narių pilietybę ar tautybę.  

Pagal LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-

Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635 skelbiamą informaciją: LSFL gavo 57 komandų 

paraiškas, tačiau ne visos paraiškos buvo patenkintos ir ne visoms komandoms buvo suteikta 

galimybė dalyvauti LSFL turnyre; atrenkant komandas į turnyrą, organizatoriai pirmenybę teikė 

LSFL bendruomenės komandoms; taip pat buvo nutarta, kad, teikiant prioritetą LSFL komandoms, 

nėra sąžininga jį suteikti ir LSFL dublerinėms komandoms (t. y., komandoms, iš kurių viena jau yra 

įregistruota „SFL Cup 7x7“ turnyre), todėl nuspręsta, kad  komandų „Viltis 2“, „Navigatoriai 2“ ir 

„Medžiai 2“ paraiškos nebus tenkinamos. Šioje LSFL interneto svetainėje skelbiama, kad, įtraukiant 

futbolo komandas į LSFL, be registracijos prioriteto, teikiamo LSFL bendruomenės komandoms, 

registruojant futbolo komandas, buvo atsižvelgiama į šiuos prioritetus: komandų finansinių 

įsipareigojimų vykdymas, paraiškų padavimo terminai, domėjimasis ne vien žiemos turnyru, bet ir 

http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Suformuotos-SFL-Cup-7x7-ziemos-turnyro-divizionu-sudetys-/4635


7 

 

 

 

aktyvus dalyvavimas Įmonių futbolo lygos turnyre, bei pačių komandų aktyvumas rengiantis 

turnyrui, komandų organizuotumas praėjusio sezono metu (rinkimasis į rungtynes) ir kt. Taigi 

darytina išvada, kad futbolo komandų pirmesnis dalyvavimas LSFL bendruomenėje, tinkamai 

vykdyti įsipareigojimai bei kitos, ne su futbolo komandos narių pilietybe susijusios, sąlygos suteikia 

komandoms prioritetines registracijos LSFL sąlygas ir galimybes dalyvauti LSFL 

organizuojamuose turnyruose.  

Pažymėtina, kad LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-

prie-pabaigos-SFL-ziemos-turnyro-7x7-komandu-registracija/4629 skelbiama (2017 m. spalio 11 d. 

informacija), jog norą dalyvauti LSFL rengiamuose turnyruose pareiškė 13 naujų komandų, kurios 

teikė paraiškas registracijai ir viena iš kurių yra Pareiškėjo suburta „(duomenys neskelbtini)“ 

komanda. Kaip pažymėjo LSFL prezidentas P. M., Pareiškėjo „(duomenys neskelbtini)“ komanda 

buvo traktuojama kaip nauja komanda ir jai, kaip ir kitoms naujokėms, nebuvo taikomos jokios 

garantijos, kokios taikomos jau buvusioms LSFL komandoms – narėms. Ši aplinkybė patvirtinama  

ir LSFL prezidento pateiktu Pareiškėjo 2017 m. spalio 11 d. elektroniniu laišku, adresuotu P. M., 

kuriame Pareiškėjas primena apie socialiniame tinkle Facebook vykusį pokalbį, kai Pareiškėjas  

teiravosi dėl savo komandos registravimo „SFL Cup 7x7“ turnyrui ir informavo, kad komandos 

pavadinimas yra „(duomenys neskelbtini)“. Skundo tyrimo metu iš LSFL prezidento P. M. pateikto 

paaiškinimo nustatyta, kad kartu su nauja Pareiškėjo suburta „(duomenys neskelbtini)“ komanda į 

LSFL nebuvo registruotos dar šešios komandos, kurių žaidėjų pilietybė nėra žinoma ir ji nebuvo 

nurodyta ir aptariama Pareiškėjo skunde. 

Pažymėtina, kad nei Pareiškėjas, nei LSFL prezidentas 2017 m. spalio 11 d. elektroniniame 

laiške bei kituose tos pačios dienos bei spalio 12 d. laiškuose apskritai neaptarė, kokios tautybės bei 

pilietybės asmenys žais Pareiškėjo suburtoje „(duomenys neskelbtini)“ komandoje, o Pareiškėjas 

savo 2017 m. spalio 11 d. elektroniniame laiške nenurodė, kad jo suburta „(duomenys 

neskelbtini)“komanda yra ta pati komanda, kuri pirmiau buvo registruota pavadinimu „(duomenys 

neskelbtini)“ ir kuri jau dvejus metus dalyvavo LSFL rengiamuose turnyruose. Iš Pareiškėjo kartu 

su skundu pateiktų susirašinėjimo su P. M. kopijų (susirašinėjimo data pateiktose kopijose 

nenurodyta, iš pateiktų kopijų negalima identifikuoti, kokiomis priemonėmis, kokiomis 

aplinkybėmis vyko susirašinėjimas) negalima daryti išvados, kad P. M. išreiškė atsisakymą 

registruoti Pareiškėjo suburtą komandą dėl komandos narių pilietybės ar kitų asmens tapatybę 

identifikuojančių požymių. Pareiškėjas skunde nepateikė duomenų bei informacijos, leidžiančių 

daryti prielaidą, kad jo suburta komanda „(duomenys neskelbtini)“ nebuvo įregistruota LSFL dėl to, 

jog komandos nariai neturi Lietuvos Respublikos pilietybės, bet yra kitų užsienio šalių piliečiai.  

http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-prie-pabaigos-SFL-ziemos-turnyro-7x7-komandu-registracija/4629
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Arteja-prie-pabaigos-SFL-ziemos-turnyro-7x7-komandu-registracija/4629
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LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-

registracija-i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619 skelbiama, kad komandų 

registracija LSFL vykdoma iki 2017 m. lapkričio mėnesio 5 d. 18 val. elektroniniu paštu (duomenys 

neskelbtini).  Svarbu pažymėti, kad minėtoje interneto svetainėje nurodyta, jog komandų žaidėjų 

registracija vyks nuo 2017 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 26 d., o toliau nurodyta, “kad 

komandų žaidėjų registracija bus vykdoma per bendrą SFL informacinę sistemą ir klubai žaidėjus 

bei būtinus jų duomenis registruos patys per savo klubo internetinę svetainę”. Taigi iš LSFL 

interneto svetainėje pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad komandų registracija LSFL 

buvo vykdoma elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) iki 2017 m. lapkričio 5 d. ir šios 

registracijos metu apskritai nebuvo reikalaujama pateikti duomenis apie komandų žaidėjus, 

komandų žaidėjų pilietybę ar tautybę, nes komandos (klubai) žaidėjus savo klubo interneto 

svetainėje registruoja savarankiškai jau po to, kai yra patvirtintas komandos registravimas. Šią 

komandų registravimo tvarką 2017m. gruodžio 29 d. patvirtino LSFL prezidentas P. M. telefonu 

Teisės skyriaus vyresniajai patarėjai Laimai Vengalei-Dits ir paaiškino, kad komandų registracijai 

elektroniniu paštu pateikiama informacija tik apie komandos pavadinimą, bet ne apie komandos 

narius ir todėl, pasak P. M., komandos pavadinimas neindkuoja, kokių šalių piliečiai apskritai žais 

minėtoje prašyme registruoti nurodytoje komandoje ir todėl registruojamų komandos narių pilietybė 

LSFL prezidentui nėra žinoma. Taigi galima konstatuoti, kad informacija apie komandos narius 

pateikiama interneto svetainėje jau po to, kai yra patvirtinama komandos registracija. Todėl 

Pareiškėjo teiginys, kad jo suburta komanda nebuvo užregistruota todėl, kad joje žaidžia 

užsieniečiai, vertintina kritiškai. Pirmiau šioje pastraipoje nurodytoje interneto svetainėje 

skelbiama, kad, jei komandos keičia pavadinimą, tai būtina nurodyti ankstesnį pavadinimą ir 

komandos vadovo ar atsakingo asmens duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas 2017 m. 

spalio 11 d. elektroniniame laiške bei kituose tos pačios dienos bei spalio 12 d. laiškuose LSFL 

prezidentui P. M. nenurodė, kad jo suburta komanda „(duomenys neskelbtini)“ jau dalyvavo LSFL 

turnyruose. Pareiškėjas pateiktose susirašinėjimo kopijose (šios susirašinėjimo kopijos vertintinos 

kritiškai, nes nėra nustatytos žinučių siuntimo datos, identifikuoti adresatai bei susirašinėjimo 

aplinkybės, būdai) informavo (duomenys neskelbtini) (toks adresatas nurodytas žinutėje, kurios 

išsiuntimo laikas 07:09 val. ), jog praėjusiais metais dalis komandos žaidė „(duomenys 

neskelbtini)“, tačiau esą šiais metais buvo nuspręsta sukurti naują komandos vardą bei suteikti jai 

naują startą. Taigi Pareiškėjas minėtoje susirašinėjimo žinutėje galimai patvirtino, kad dalis jo 

naujai suburtos komandos žaidėjų, bet ne visi, žaidė praėjusiai metais LSFL registruotoje 

„(duomenys neskelbtini)“ komandoje. Todėl iš Pareiškėjo pateiktos informacijos minėtoje žinutėje 

http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-registracija-i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619
http://www.vilniausfutbolas.lt/naujiena/Skelbiama-komandu-registracija-i-ziemos-uzdaru-patalpu-futbolo-turnyra-SFL-7x7-Cup-/4619
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galima daryti išvadą, kad jo suburta komanda 2017 metais keičia ne tik pavadinimą, bet ir dalį 

narių, ir tai nėra visiškai ta pati komanda, kuri jau buvo anksčiau registruota LSFL.  

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal LSFL prezidento pateiktą informaciją, registracijai 

LSFL 2017 m. gruodžio 29 d. buvo gautos 57 komandų paraiškos, tačiau, pasak P. M., tik 50 

komandų gali dalyvauti LSFL turnyre ir 7 komandos nebuvo registruotos LSFL. Iš LSFL interneto 

svetainėje skelbiamos informacijos apie registruotų komandos narių sudėtį negalima nustatyti, 

kokios pilietybės asmenys yra registruotų LSFL komandų žaidėjai. Pavyzdžiui, susipažinus su 

LSFL interneto svetainėje http://www.vilniausfutbolas.lt/komanda/Western-Union/175 skelbiama 

informacija apie „Western Union“ komandą, sužinota, kad šioje komandoje žaidžia ir ne lietuviškos 

kilmės pavardes turintys asmenys, ir, kaip nurodė P. M., šioje komandoje, kaip ir kitose LSFL 

registruotose komandose, yra daug užsienio šalių piliečių, tačiau pateikiamoje informacijoje apie 

komandos narius nėra nurodyta, ar registruotų komandų žaidėjai yra užsieniečiai (šis statusas Lygių 

galimybių įstatyme nėra apibrėžiamas kaip draudžiamas diskriminavimo pagrindas), ar jie yra 

Lietuvos Respublikos ar kitų šalių piliečiai.  

Taigi, atlikus skundo tyrimą, nebuvo nustatyta, kad Pareiškėjo suburtos komandos 

„(duomenys neskelbtini)“ narių pilietybė, lėmė atsisakymą registruoti šią komandą VšĮ Lietuvos 

sekmadienio futbolo lygoje bei sudaryti galimybes žaisti organizuojamuose turnyruose. Atlikus 

skundo tyrimą, galima daryti išvadą, kad LSFL atsisakymą registruoti „(duomenys neskelbtini)“ 

komandą ir teikti dalyvavimo organizuojamuose turnyruose paslaugas galimai lėmė neutralūs 

kriterijai, kurie nėra siejami su komandos narių pilietybe, tai buvo: komandų dalyvavimo LSFL 

bendruomenėje trukmė, komandų finansinių įsipareigojimų vykdymas, paraiškų padavimo terminai, 

domėjimasis ne vien žiemos turnyru, bet ir aktyvus dalyvavimas Įmonių futbolo lygos turnyre, 

pačių komandų aktyvumas rengiantis turnyrui ir kiti kriterijai. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 str., 29 

str. 2 d. 5 p., 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

 1. Pripažinti skundą nepagrįstu nepasitvirtinus galimiems pažeidimams.   

 2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją ir LSFL prezidentą. 

 

http://www.vilniausfutbolas.lt/komanda/Western-Union/175
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Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 

Vilnius) arba apygardos administraciniam teismui. 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė                    Agneta Skardžiuvienė 

 


