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SPRENDIMAS 
 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU  
NUSTATANT PAPLŪDIMIŲ VYRAMS IR MOTERIMS VIETAS IR PLOTUS KLAIPĖDOJE 

TYRIMO 
 
 

2022 m. spalio 25 d.    Nr. (22)SN-133)SP-68 
Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau vadinama ir Tarnyba) 2022 m. rugsėjo 2 d. 

buvo gautas pareiškėjo (asmens duomenys Tarnybai žinomi; toliau – Pareiškėjas) 2022 m. rugsėjo 

2 d. skundas dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu skirstant paplūdimius vyrams ir moterims.  

Pareiškėjas skunde rašė, jog Klaipėdos mieste moterų paplūdimių yra keturi (bendras ilgis  

1,7 km), vyrų paplūdimių – du (bendras ilgis 500 m). Abu vyrų paplūdimiai yra Smiltynėje, o 

moterų paplūdimiai yra tiek Melnragės-Girulių paplūdimių zonoje, tiek Smiltynėje. Atsižvelgiant į 

tai, vyrai, norintys pasinaudoti vyrų paplūdimiu, turi keltis keltu į Smiltynę, ir tai papildomai 

kainuoja (moterys gali nuvykti į Melnragės–Girulių paplūdimius nepatirdamos jokių išlaidų). 

Pareiškėjas mano, jog vyrai yra diskriminuojami, jiems nesudaromos sąlygos pasiekti vyrų 

paplūdimius be kelto. Pareiškėjas Tarnybos prašo nedelsiant reaguoti ir išspręsti šią situaciją kuo 

greičiau. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė (toliau – lygių galimybių 

kontrolierė) 2022 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. (22)SN-133)S-426 kreipėsi į Klaipėdos miesto 

savivaldybę (toliau – Savivaldybė) ir paprašė motyvuotai paaiškinti, ar Savivaldybėje yra numatyti 

skirtingo dydžio paplūdimiai vyrams ir moterims; jei taip – dėl kokių priežasčių ir kuo remiantis; dėl 

kokių priežasčių buvo nuspręsta vyrų paplūdimius įrengti tik Smiltynėje; ar vyrai, siekiantys 

pasinaudoti jiems skirtais paplūdimiais Smiltynėje, turi mokėti už galimybę patekti į šiuos 

paplūdimius, t. y., už keltą.  

Taip pat buvo paprašyta pateikti kitą, su atliekamu tyrimu susijusią, informaciją. 
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Lygių galimybių kontrolierė  

 

n u s t a t ė:  

 

2022 m. rugsėjo 22 d. Tarnyboje buvo gautas 2022 m. rugsėjo 22 d. raštas  

Nr. (4.28E)-R2-2298, kuriuo Tarnybai buvo pateikta informacija atsakant į užduotus klausimus. 

Savivaldybė informavo: 

„Atsakydami į Jūsų 2022-09-12 d. raštą Nr. (22)SN-133)S-426, informuojame, kad 

Klaipėdos miesto žemyninės dalies maudyklų Baltijos jūros pakrantėje ribos ir zonos nustatomos, 

vadovaujantis Girulių detaliojo plano schema, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2005 metų gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“. 

Kiekvienais metais prieš maudymosi sezono pradžią savivaldybės direktoriaus įsakymu įteisinami 

Klaipėdos miesto paplūdimiai prie Baltijos jūros žemyninėje dalyje ir Kuršių nerijos dalyje, 

Smiltynėje. 

Atsakome į Jūsų pateiktus klausimus: 

1. Ar Klaipėdos miesto savivaldybėje yra numatyti skirtingo dydžio paplūdimiai vyrams ir 

moterims? Jei taip – dėl kokių priežasčių ir kuo remiantis? 

Taip, yra numatyti. Melnragės–Girulių paplūdimio ribos ir zonos nustatytos, vadovaujantis 

Girulių detaliojo plano schema, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 metų 

gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“ bei Smiltynės 

paplūdimio ribos ir zonos nustatomos savivaldybės direktoriaus įsakymu, kuris išleidžiamas 

kiekvienais metais prieš sezono pradžią.  

Skirtingo dydžio paplūdimiai, skirti vyrams ir moterims, nustatyti remiantis daugiamete 

patirtimi. Moterų poreikiams skirti paplūdimiai vasaros sezono metu yra ženkliai (net keliais 

kartais) intensyviau naudojami negu vyrų. Be to, išskirtinai tik moterys į joms skirtus paplūdimius 

vežasi vežimėliais bei vedasi mažamečius vaikus, kuriems taip pat reikalinga erdvė žaidimams  

bei poilsiui. 

2. Dėl kokių priežasčių buvo nuspręsta vyrų paplūdimius įrengti tik Smiltynėje? 

Melnragės–Girulių paplūdimio ruožas yra suskirstytas į zonas pagal Girulių detaliojo plano 

schemą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 metų gegužės 26 d. sprendimu Nr. 

T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“. Pagal šį teritorijų planavimo dokumentą 

patvirtintos paplūdimio ribos ir funkcinės zonos. Dėl didelės šio pajūrio ruožo apkrovos vasaros 

sezono metu, yra didelis įvairių funkcinių zonų poreikis, kaip aktyvaus, pasyvaus, zonų, pritaikytų 
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žmonėms su specialiaisiais poreikiais, ir t. t. Melnragės–Girulių paplūdimio ribose nėra vyrams 

skirto paplūdimio, nes iki šios dienos nebuvo poreikio tokiai zonai atsirasti. Smiltynės paplūdimio 

ribose visada buvo poreikis vyrams skirto paplūdimio zonai, nors užimtumas ir naudojimo 

intensyvumas vasaros sezono metu yra labai mažas, lyginant su kitų zonų užimtumais. 

3. Ar vyrai, siekiantys pasinaudoti jiems skirtais paplūdimiais Smiltynėje, turi mokėti už 

galimybę patekti į šiuos paplūdimius, t. y., už keltą? 

Susisiekimo ministerija per valdomą įmonę AB „Smiltynės perkėlą“ yra apmokestinusi 

persikėlimą keltais į Kuršių neriją visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams. Tai yra vienintelis 

patekimo kelias į Kuršių neriją, taip pat ir į Smiltynę. Naudojimasis Smiltynės infrastruktūra, 

paplūdimiais visiems yra nemokamas ir neribojamas.  

Taip pat informuojame, kad buvo organizuotas Klaipėdos miesto savivaldybės atsakingų 

padalinių posėdis dėl iniciatyvos keisti nustatytas Klaipėdos mieste vyrų ir nudistų paplūdimių prie 

Baltijos jūros ribas bei zonas, kurio metu buvo nutarta vykdyti stebėseną dėl paplūdimių funkcinių 

zonų pokyčio poreikio ir atsižvelgiant į rezultatus inicijuoti Girulių detaliojo plano pakeitimą“ (šios 

ir kitų citatų kalba netaisyta). 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

Tyrimo metu buvo vertinama, ar Savivaldybė, nustatydama paplūdimių vietas ir jų plotus, 

nepažeidė Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 punkto 

nuostatų, pagal kurias valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo 

užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų 

ir vyrų teisės. Taip pat buvo vertinama, ar nebuvo pažeistos Moterų ir vyrų lygių galimybių 

įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 punktų nuostatomis prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, 

įgyvendindamas moterų ir vyrų lygias teises, privalo visiems vartotojams, nesvarbu, kokia jų lytis, 

taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ar garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, 

prekes ir paslaugas; užtikrinti vienodas sąlygas įsigyti prekes ir paslaugas bei jomis naudotis, 

nediskriminuojant asmenų dėl lyties, įskaitant mažiau palankų požiūrį į moteris dėl nėštumo ir 

gimdymo bei vaiko žindymo, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 8 punkte nurodytą atvejį. 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kurios tikslas – saugoti pagrindines žmogaus 

teises, atitinkančias Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamas 
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teises, III antraštinėje dalyje, skirtoje lygybei, įtvirtintas lygybės prieš įstatymą principas (20 

straipsnis), taip pat įtvirtintas bet kokios diskriminacijos draudimas, ypatingai 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. Specifiškai 23 straipsnyje nustatomas moterų ir vyrų lygybės 

principas, pabrėžiama, kad visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė, įskaitant 

priėmimą į darbą, darbą ir atlyginimą. Pagal Chartijos turinį darytina išvada, kad Europos Sąjungos 

institucijoje lyčių lygybei yra skiriamas ypatingas dėmesys. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas pamatinis lygybės principas. Konstitucijos 

29 straipsnyje skelbiama, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams 

visi asmenys yra 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 straipsnio 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 privilegijų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 

Asmenų lygybės principas iš esmės reiškia diskriminacijos draudimą, o diskriminacija dažniausiai 

suprantama kaip žmogaus teisių varžymas ar tam tikrų privilegijų teikimas, atsižvelgiant į lyties, 

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

(Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas). Konstitucinis visų asmenų lygybės 

įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės 

norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų 

grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų 

objektyviai pateisinamas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. ir 2003 m. gruodžio 30 d. 

nutarimai). 

Lygių galimybių įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, jog šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad 

būtų įgyvendintos Konstitucijos 29 straipsnio 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 šiuo įstatymu siekiama, kad būtų 

įgyvendintos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, kitų tarptautinių 
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sutarčių nuostatos. Taigi, Konstitucijoje įtvirtintos asmenų lygybę reglamentuojančios pagrindinės 

nuostatos yra perkeltos į Lygių galimybių įstatymą, kuris draudžia diskriminaciją šio įstatymo 

taikymo srityje ne tik dėl konstitucinių nediskriminavimo pagrindų, bet ir dėl kitų žmogaus 

tapatybės požymių ar priskiriamų savybių, kurios yra įtvirtintos Lygių galimybių įstatyme. 

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje diskriminacija apibrėžiama kaip tiesioginė ar 

netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, 

pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tiesioginė diskriminacija pagal Lygių 

galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalį laikomas elgesys su asmeniu, kai dėl pirmiau išvardintų 

pagrindų asmeniui taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar 

būtų taikomos kitam asmeniui. Analogiškos nuostatos numatytos atitinkamose Moterų ir vyrų 

lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 ir 9 dalyse. 

Nagrinėjamu atveju Klaipėdos mieste yra keturi moterų paplūdimiai, o vyrams skirti 

paplūdimiai – du. Abu vyrų paplūdimiai yra Smiltynėje, o moterų paplūdimiai yra tiek Melnragės–

Girulių paplūdimių zonoje, tiek Smiltynėje, taigi vyrai norėdami pasinaudoti vyrų paplūdimiu turi 

keltis keltu į Smiltynę, o tai yra mokama paslauga. Pareiškėjas įžvelgia, kad tokios sąlygos yra 

diskriminacinės vyrų atžvilgiu. 

Savivaldybė informavo, jog Klaipėdos miesto žemyninės dalies maudyklų Baltijos jūros 

pakrantėje ribos ir zonos nustatomos vadovaujantis Girulių detaliojo plano schema, patvirtinta 

Savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano 

patvirtinimo“. Kiekvienais metais prieš maudymosi sezono pradžią Savivaldybės direktoriaus 

įsakymu įteisinami Klaipėdos miesto paplūdimiai prie Baltijos jūros žemyninėje dalyje ir Kuršių 

nerijos dalyje, Smiltynėje. 

Kaip minėta pirmiau, Savivaldybės paplūdimiai įteisinami Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu. 2022 metais tai buvo padaryta 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD1-625 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinio grafiko patvirtinimo“. Pastebėtina, jog šis 

teisės aktas buvo skirtas tik vienam sezonui ir galiojo tik iki 2022 m. rugsėjo 15 d., taigi šio 

sprendimo surašymo metu teisės aktas jau nebegalioja. Kaip ir nurodė Pareiškėjas, vyrų 

paplūdimiai yra numatyti tik Smiltynėje.  

Savivaldybė patvirtino, kad vyrams ir moterims yra numatyti skirtingo dydžio ir ploto 

paplūdimiai. Savivaldybė paaiškino, kad tai nustatyta remiantis daugiamete patirtimi – moterų 

poreikiams skirti paplūdimiai vasaros sezono metu yra kur kas (net keliais kartais) intensyviau 
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naudojami negu vyrų. Taip pat buvo pabrėžta, kad moterys į joms skirtus paplūdimius atvyksta su 

mažamečiais vaikais ir jų vežimėliais, taigi reikalinga erdvė žaidimams ir poilsiui. 

Be to, Savivaldybė paaiškino, jog Girulių pajūrio ruožo apkrova yra didelė vasaros sezono 

metu, taigi yra didelis įvairių funkcinių zonų poreikis – aktyvaus, pasyvaus poilsio, zonų, pritaikytų 

„žmonėms su specialiaisiais poreikiais“. ir t. t. Savivaldybė teigia, kad Melnragės–Girulių 

paplūdimio ribose nėra vyrams skirto paplūdimio, nes iki šiol nebuvo tokios zonos poreikio. Kaip 

teigia Savivaldybė, Smiltynės paplūdimio zonoje visada buvo vyrams skirto paplūdimio poreikis , 

nors vyrams skirtos zonos užimtumas ir naudojimo intensyvumas vasaros sezono metu yra labai 

mažas, lyginant su kitų zonų užimtumais. Savivaldybė teigė, kad buvo organizuotas Savivaldybės 

atsakingų padalinių posėdis dėl iniciatyvos keisti nustatytas Klaipėdos mieste vyrų ir nudistų 

paplūdimiu prie Baltijos jūros ribas bei zonas, buvo nutarta vykdyti stebėseną dėl paplūdimių 

funkcinių zonų pokyčio poreikio ir atsižvelgiant į rezultatus inicijuoti Girulių detaliojo plano 

pakeitimą. 

Pabrėžtina, kad, kaip nustatyta Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 

dalies 1 punkte, Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo 

užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų 

ir vyrų teisės. Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 punkto nuostatas, prekių 

pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, įgyvendindamas moterų ir vyrų lygias teises, privalo 

visiems vartotojams, nesvarbu, kokia jų lytis, taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ar garantijas už 

tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 10 straipsnio  

8 punkto nuostatas moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu laikomi bet kokie veiksmai ar kitoks 

elgesys, kuriais asmuo diskriminuojamas dėl lyties, išskyrus atvejus, kai prekių pardavimą ar 

paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 

siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. 

Pažymėtina, jog Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-143 

patvirtintose „Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių 

vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse“1 (toliau – Taisyklės) numatyti 

specializuotų paplūdimių apibrėžimai. Pagal Taisyklių 8.5.3 papunkčio nuostatas, „moterų 

paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik moterims, dėvinčioms ar 

nedėvinčioms maudymosi kostiumų arba dėvinčioms tik jų dalį“, pagal 8.5.4 papunkčio nuostatas, 

 
1 https://teisineinformacija.lt/klaipeda/document/175866. 
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„nudistų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta visų lyčių žmonėms, 

nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį“, o pagal 8.5.7 papunkčio nuostatas, 

„vyrų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik vyrams, dėvintiems 

ar nedėvintiems maudymosi kostiumų“. Taigi, pagal Taisyklių nuostatas, specialūs vyrų ir moterų 

paplūdimiai sietini su tuo, kad tik nurodytos lyties asmenys gali lankytis tuose paplūdimiuose, taip 

pat šiuose paplūdimiuose nurodytos lyties asmenys gali būti tiek su maudymosi kostiumu, tiek be 

jo. 

Pastebėtina, kaip informavo ir Savivaldybė, kad moterų paplūdimiai yra kur kas 

intensyviau naudojami negu vyrų paplūdimiai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nėra 

proporcinga ir tikslinga visais atvejais beatodairiškai taikyti absoliučios lygybės principą, t. y., nėra 

būtina nustatyti vyrams ir moterims vienodą kiekį paplūdimių, kurių dydžiai būtų absoliučiai 

vienodi. Paslaugų teikėjai turi turėti galimybę prisitaikyti prie egzistuojančių aplinkybių, adekvačiai 

paskirstyti resursus (paplūdimio plotą) įvairių asmenų grupių poreikiams, bet kartu ir atsižvelgti į 

paplūdimių naudojimo ypatumus ir intensyvesnį moterų paplūdimių naudojimą. Tokį skirtingą 

paplūdimių kiekio ir ploto nustatymą pateisintų teisėtas tikslas (paskirstyti paplūdimių teritoriją 

pagal esamus poreikius), bet būtina jo siekti tinkamomis ir būtinomis priemonėmis, t. y., kad tam 

tikrų grupių asmenims nebūtų neproporcingai apribojamos galimybės naudotis paplūdimiais; 

suderinti skirtingų asmenų grupių interesus. 

Be to, tiek vyrai, tiek moterys gali pasinaudoti bendromis paplūdimio zonomis, taigi vyrų 

paplūdimiai nėra vienintelė vieta, kur vyrai gali pabūti prie jūros.  

Konstatuotina, kad skirtingo kiekio ar dydžio paplūdimių moterims ir vyrams nustatymas 

savaime negalėtų būti laikomas diskriminacija. Taip pat specializuotų paplūdimių vyrams arba 

moterims neįkūrimas savaime negalėtų būti pripažįstamas diskriminacija. Savivaldybės turėtų 

atsižvelgti į visų gyventojų ir lankytojų poreikius bei prašymus ir įkurti jiems / joms reikalingo tipo 

paplūdimius laikantis proporcingumo principo. 

Neatsižvelgiant į tai, reikšminga detalė nagrinėjamu atveju yra aplinkybė, jog paplūdimiai 

vyrams yra tik Smiltynėje, o paplūdimiai moterims – tiek Smiltynėje, tiek Melnragės–Girulių 

teritorijose. Savivaldybė patvirtino, jog asmenims persikėlimas keltu į Kuršių neriją (įskaitant 

Smiltynę) yra apmokestintas. Nors kaina nėra didelė – keleiviams be automobilio tai kainuoja 1,30 

Eur (į abi puses)2, dėl šios aplinkybės vyrai susiduria su papildoma kliūtimi, jeigu nori pasinaudoti 

 
2 https://www.keltas.lt/paprastas-tvarkarastis/kainorastis/. 
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tik vyrams skirtu paplūdimiu. Tai galėtų turėti įtakos ir paplūdimių Smiltynėje patrauklumui ir 

naudojimo intensyvumui.  

Dėl šios priežasties darytina išvada, kad vyrai patiria skirtingą traktavimą dėl lyties. 

Konstatuotina, kad vyrams dėl jų lyties yra apsunkintos galimybės (palyginti su moterimis) 

pasinaudoti Klaipėdos miesto paplūdimiais, skirtais tik vienos lyties asmenims, taigi tokiu būdu yra 

prieštaraujama Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei  

7 straipsnio 1 punkto nuostatoms. 

Savivaldybei rekomenduotina įvertinti galimybes ir poreikį įkurti paplūdimį vyrams ir greta 

Melnragės–Girulių, kadangi tai užtikrintų vyrams galimybę pasinaudoti vyrų paplūdimiu be 

papildomų išlaidų.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Moterų ir vyrų lygių galimybių 

įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lygių galimybių įstatymo 16 straipsniu, 17 straipsniu, 29 straipsnio 

2 dalies 3 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi, 

 

Lygių galimybių kontrolierė  

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Kreiptis į Savivaldybę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., 

įvertinus galimybes ir poreikius, sudaryti sąlygas vyrams naudotis jiems skirtu paplūdimiu prie 

Melnragės–Girulių. 

2. Įpareigoti Savivaldybę išnagrinėti šį sprendimą ir apie nagrinėjimo rezultatus bei 

sprendimo vykdymą informuoti lygių galimybių kontrolierę per 30 dienų nuo sprendimo gavimo 

dienos, t. y., pateikti informaciją, kokių veiksmų Savivaldybė planuoja imtis dėl šiame sprendime 

nurodytų lygių galimybių pažeidimų. 

3. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją ir Savivaldybę. 

 

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka. 

 

Lygių galimybių kontrolierė   Birutė Sabatauskaitė 


