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LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

PAŽYMA 

 

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ 

MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, 

FINANSAVIMO TVARKOS GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS 

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 

 

2016-01-12    Nr. (15)SN-258)SP-4 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas septynių tėvų, kurių vaikai lanko 

Šiaulių miesto VĮ „Mažieji šnekoriai“ priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupę, skundas dėl 

priešmokyklinio amžiaus vaikų diskriminacijos amžiaus pagrindu. Skunde teigiama, kad pagal 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl 

ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos 

ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas) patvirtinto 

„Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji 

mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) 5 punktą, Šiaulių miesto savivaldybė 

(toliau – Savivaldybė) skiria 70 eurų vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui, kurio 

tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Šiaulių miesto nevalstybine švietimo įstaiga ar laisvuoju 

mokytoju. Skundą parašiusių tėvų nuomone, Šiaulių miesto savivaldybė tokiu sprendimu 

diskriminuoja amžiaus pagrindu priešmokyklinio amžiaus vaikus, lankančius priešmokyklinio 

amžiaus grupes nevalstybinėse švietimo įstaigose, nes neskiria finansavimo jų ugdymui.  

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas ir Vyriausybės atstovės Panevėžio 

apskrityje, laikinai einančios Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareigas, R. Šošič  2015 m. 

gruodžio 2 d. raštas Nr. 2-402 „Dėl prašymo persiuntimo“, prie kurio pridėtas aukščiau minėtas  

septynių tėvų pasirašytas skundas dėl nefinansavimo priešmokyklinio ugdymo programų, kurias 

įgyvendina nevalstybinės švietimo įstaigos Šiauliuose.   
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Lygių galimybių kontrolierė (toliau – Kontrolierė) 2015 m. gruodžio 7 d. raštu 

Nr. (15)SN-258)S-1033 „Dėl priešmokyklinio ugdymo programų, kuria įgyvendina Šiaulių miesto 

nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai nefinansavimo“ kreipėsi į Šiaulių miesto 

savivaldybę, prašydama paaiškinti, kodėl Aprašas taikomas nevalstybinėms švietimo įstaigoms, 

įgyvendinančioms tik ikimokyklinio ugdymo programas, bei suteikti informaciją apie 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų poreikį Šiauliuose.  

Lygių galimybių kontrolierė, negavusi išsamios informacijos iš Šiaulių miesto 

savivaldybės, 2015 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. (15)SN-258)S-1066 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

programų, kuria įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai 

nefinansavimo“ pakartotinai kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę, prašydama suteikti skundo 

tyrimui reikalingą informaciją. 

  

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

  

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius E. Bivainis 2015 m. 

gruodžio 16 d. rašte Nr. S-3598 „Dėl priešmokyklinio ugdymo programų, kuria įgyvendina Šiaulių 

miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai nefinansavimo“ informavo, kad Šiaulių 

mieste trys nevalstybinės švietimo įstaigos įgyvendina priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose 

2015 m. rugsėjo 1 d. buvo ugdomi 28 vaikai. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rašte 

informuojama, kad vaikai, norintys patekti į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas, į eiles registruojami elektroninėje vaikų registracijos duomenų bazėje pagal gimimo metus, 

o 2015 m. rugsėjo 1 dieną į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias 

ikimokyklinio ugdymo programas, nepateko 75 vaikai, o į įstaigas, įgyvendinančias 

priešmokyklinio ugdymo programas, pateko visi pageidaujantys vaikai.   

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius informavo, kad šiuo metu 

(atsakymo pateikimo dieną) Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

priešmokyklinio ugdymo programas, yra 49 laisvos vietos. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius taip pat informavo, kad 

Savivaldybė vieno vaiko ugdymui pagal priešmokyklinio ugdymo programą skiria vidutiniškai 55 

eurus per mėnesį.  



3 
 

2. Atliekant tyrimą kontrolierės iniciatyva dėl to paties Aprašo nuostatų galimo 

prieštaravimo Lygių galimybių įstatymui bei galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu, 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius E. Bivainis 2015 m. spalio 30 d. rašte Nr. S-

3158 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės 

švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo“ informavo, kad Šiaulių miesto savivaldybė 

skiria ugdymo ir ūkio lėšas Savivaldybės švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio 

ugdymo programas - vidutiniškai 70 eurų vienam vaikui per mėnesį. Pasak E. Bivainio, 

atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą moka tėvai 

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir ši suma vidutiniškai sudaro 70 eurų per mėnesį 

(priklauso nuo to, kiek dienų vaikas lankė įstaigą ir kiek kartų per dieną buvo maitinamas), o 

taip pat vidutiniškai 70 eurų per mėnesį yra skiriama iš valstybės specialios tikslinės dotacijos 

mokinio krepšeliui finansuoti. 

Taigi darytina išvada, kad ikimokyklinių ugdymo programų finansavimui 

nevalstybinėse švietimo įstaigose Savivaldybės skiriama 70 eurų suma yra didesnė nei 

valstybinių švietimo įstaigų įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo programų finansavimui 

skiriama 55 eurų suma per mėnesį vienam vaikui. 

 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius E. Bivainis 2015 m. 

gruodžio 28 d. rašte Nr. S-3700 „Dėl priešmokyklinio ugdymo programų, kuria įgyvendina Šiaulių 

miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai nefinansavimo“ paaiškino, kad 

Savivaldybė priėmė sprendimą finansuoti tik ikimokyklinio ugdymo programas, kurias įgyvendina 

nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, todėl, kad į Savivaldybės išlaikomas įstaigas, 

įgyvendinančias priešmokyklinio ugdymo programas, patenka visi pageidaujantys jas lankyti vaikai 

ir Savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse nuolat yra tuščių vietų. 

„Vadinasi, bet kuris pagal priešmokyklinio ugdymo programas norintis ugdytis vaikas bet kuriuo 

metu gali pradėti lankyti iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto išlaikomas įstaigas ir tam nereikia 

skirti papildomų lėšų. Šiuo metu Savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse 

yra 49 laisvos vietos“, - teigia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

1. Tyrimo metu buvo vertinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sprendimu 

patvirtinto Aprašo nuostatos, reglamentuojančios 70 eurų skyrimą vieno mėnesio ugdymo 
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reikmėms kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Šiaulių miesto 

nevalstybine švietimo įstaiga ar laisvuoju mokytoju, dėl galimo prieštaravimo Lygių galimybių 

įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., įtvirtinančiam valstybės ir 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.  

Taigi buvo tiriamas galimas diskriminavimo atvejis amžiaus pagrindu ir vertinama, ar 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, savo Sprendimu patvirtindama Aprašą, kurio 5 p. nustato 70 

eurų skyrimą vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė 

mokymo sutartį su Šiaulių miesto nevalstybine švietimo įstaiga ar laisvuoju mokytoju, nesukuria ir 

ar negalėtų sukurti pirmenybės ar pranašumo jaunesnio amžiaus vaikams, lankantiems 

nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ugdymo programas, vyresnio 

amžiaus vaikų, lankančių nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias priešmokyklinio ugdymo 

programas, atžvilgiu.  

2. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 6 str., Lietuvos švietimo sistemą 

inter alia apima ir neformalus švietimas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir kt.). Pagal Švietimo 

įstatymo 7 str. 2 d., ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą. Pagal to paties straipsnio 3 d., ikimokyklinis ugdymas teikiamas 

vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. 

Pagal Švietimo įstatymo 8 str. 2 d., priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti 

vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, o pagal 9 str. 3 d., pagal pradinio ugdymo 

programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. 

Taigi vadovaujantis Švietimo įstatymo nuostatomis, vaikai, lankantys ikimokyklinio 

ugdymo programas, amžiaus požiūriu priskirtini asmenų kategorijai nuo gimimo iki 6 metų 

amžiaus, o vaikai, lankantys priešmokyklinio ugdymo programas, priskirtini asmenų kategorijai nuo 

6 iki 7 metų amžiaus. Šios dvi vaikų amžiaus grupės ir buvo lyginamos tyrimo metu galimai 

diskriminacijai dėl amžiaus identifikuoti, savivaldybių institucijoms įgyvendinant pareigą užtikrinti 

lygių galimybių įtvirtinimą teisės aktuose nepaisant amžiaus. 

3. Pastebėtina, kad pagal Švietimo įstatymo 2 str. 21 d., ikimokyklinis ugdymas nėra 

privalomas ir valstybės garantuojamas. Pagal Švietimo įstatymo 7 str. 2 d. ir 8 str. 3 d. nuostatas, 

švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas. 

4. Vertinant nevalstybinėse švietimo įstaigose ikimokyklinio ugdymo programas 

lankančių vaikų bei priešmokyklinio ugdymo programas lankančių vaikų traktavimą  lygių 



5 
 

galimybių požiūriu, būtina vadovautis diskriminacijos samprata bei šio pažeidimo sudėtiniais 

požymiais. 

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje 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 teisine prasme apibūdinama kaip ne toks palankus asmens traktavimas 

ar ne toks palankus elgesys su asmeniu negu tomis pačiomis ar panašiomis aplinkybėmis buvo, yra 

ar būtų elgiamasi su kitu asmeniu. Todėl, tiriant diskriminacijos fakto buvimą ar nebuvimą, yra 

lyginami keli asmenys, šiuo konkrečiu atveju skirtingo amžiaus asmenys, ir vertinama, ar vienam iš 

jų dėl amžiaus nėra taikomos mažiau (daugiau) palankios sąlygos nei kitam asmeniui tokiomis 

pačiomis ar panašiomis aplinkybėmis buvo, yra ar būtų taikomos. Taigi yra vertinama, ar 

palyginamieji asmenys traktuojami (ar su jais elgiamasi) vienodai panašiomis arba tokiomis 

pačiomis aplinkybėmis. 

5. Todėl, aptariant vienodo požiūrio principo taikymą, svarbu įvertinti, ar 

palyginamosios asmenų grupės yra vienodose ar panašiose aplinkybėse, ar jų faktinė ir teisinė 

padėtis yra tokia pati ar bent jau panaši. Aptariant vaikų (iki 6 metų amžiaus), lankančių 

ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančias nevalstybinio švietimo įstaigas, galimybes 

rinktis valstybinę ar nevalstybinę švietimo įstaigą, būtina pažymėti, kad šios galimybės yra ribotos 

dėl objektyvaus vietų trūkumo Šiaulių valstybinėse švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ugdymo programas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rašte 

pateikta informacija, 2015 m. rugsėjo 1 d. net 75 vaikai neturėjo galimybės gauti vietos valstybinėje 

švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ugdymo programą. Todėl vaikų, dėl objektyvių 

priežasčių nepatekusių į valstybinių švietimo įstaigų įsteigtas ikimokyklinio ugdymo grupes,  

ugdymas galėjo būti pavestas nevalstybinei švietimo įstaigai arba laisvajam mokytojui, arba 

ugdymui šeimoje, ar pasirinktos kitos ugdymo formos ir būdai. Vaikų, lankančių ikimokyklinio 

ugdymo grupes nevalstybinėse švietimo įstaigose, ugdymas finansuojamas 70 eurų suma iš 

Savivaldybės biudžeto, nes taip Savivaldybė siekia įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo funkciją, taip sudaromos vaikams galimybės tenkinti pažintinius poreikius pagal 

patvirtintas ugdymo programas. 

Vertinant vaikus, lankančius  priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančias 

nevalstybines švietimo įstaigas, būtina konstatuoti, kad šios amžiaus grupės vaikai ( nuo 6 iki 7 

metų) yra kitokioje ir ženkliai palankesnėje padėtyje nei vaikai iki 6 metų, nes Savivaldybė tokiems 
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vaikams garantuoja vietas valstybinėse švietimo įstaigose. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus, 2015 m. gruodžio 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo 49 laisvos vietos. Buvimas palankesnėje padėtyje šiuo 

požiūriu pasireiškia tuo, kad vaikų tėvų išlaidos, susijusios su vaiko ugdymo valstybinėje švietimo 

įstaigoje, yra mažesnės nei tos pačios išlaidos nevalstybinėje švietimo įstaigoje (finansinis faktorius 

buvo minimas ir skunde).  

Kalbant apie vienodo požiūrio principo taikymą ir galimos diskriminacijos dėl 

amžiaus identifikavimą, būtina pažymėti, kad vaikai šiuo atveju dėl savo amžiaus (nepilnamečiai) 

faktiškai ir teisiškai patys negali priimti sprendimų rinktis valstybinę ar nevalstybinę švietimo 

įstaigą, o taip pat patirti finansines išlaidas, susijusias su ugdymo programų apmokėjimu. Dėl šios 

priežasties vaikai gali būti tik priežastimi, dėl kurios jų tėvai galėtų patirti mažiau ar daugiau 

palankų traktavimą, asocijuotą su savo vaikų amžiumi. Nes faktiškai vaikų tėvai yra įgalinti rinktis 

švietimo įstaigą savo vaikų ugdymui ir mokėti atitinkamo dydžio įmokas, susijusias su vaiko 

ugdymu vienos ar kitos nuosavybės formos švietimo įstaigoje. Todėl aptariamu atveju būtent 6-7 

metų amžiaus grupės vaikų tėvai gali pasinaudoti galimybe leisti savo vaiką į valstybinę švietimo 

įstaigą ir nemokėti ženkliai didesnės sumos už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje, taip 

pat įgyvendinančioje priešmokyklinio ugdymo programą.  

Būtina pastebėti, kad skiriasi ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paskirtis. 

Pagal Švietimo įstatymo 7 str. 1 d., ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti 

prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, o to paties įstatymo 8 

str. 1 d. nustatyta priešmokyklinio ugdymo paskirtis, t.y. padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą. 

Atsižvelgiant į tai, kad faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriose yra palyginamųjų 

amžiaus grupių vaikai, yra objektyviai skirtingos ir nėra panašios, vienodo požiūrio principas 

tokioje situacijoje negali būti taikomas ir galimai mažiau palankus traktavimas vaikų nuo 6 iki 7 

metų amžiaus negali būti identifikuojamas.  

6. Lygių galimybių kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (15)SI-50)SP-

192 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės 

švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos galimo prieštaravimo Lietuvos 

Respublikos lygių galimybių įstatymo  5 straipsnio 1 dalies 1 punktui tyrimo“ buvo konstatuota, 

kad Šiaulių m. savivaldybėje nustatytas 70 eurų skyrimas vieno mėnesio ugdymo reikmėms 

kiekvienam vaikui, kurio neįtakoja aplinkybė, ar tėvai ketino vaiką ugdyti tik valstybinėje švietimo 

įstaigoje ir buvo įrašę jį į eilę vietai valstybinėje švietimo įstaigoje gauti, bet negavo, ar tėvai buvo iš 

anksto nusprendę patikėti vaiko priežiūrą ir ugdymą nevalstybinei švietimo įstaigai ar laisviesiems 
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mokytojams. 70 eurų suma vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui skiriama 

besąlygiškai, neatsižvelgiant į tai, ar tėvai dėl vietų stygiaus objektyviai neturėjo galimybės ugdyti 

vaiką valstybinėje švietimo įstaigoje, ar buvo suplanavę iš anksto vaiko ugdymą patikėti nevalstybinei 

švietimo įstaigai ir sumokėti atitinkamai didesnę įmoką už vaiko ugdymą ir priežiūrą tokioje įstaigoje. 

2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (15)SI-50)SP-192 taip pat buvo pažymėta, kad 

Apraše įtvirtinta nuostata dėl 70 eurų skyrimo vieno mėnesio vaiko ugdymo reikmėms 

nevalstybinėje švietimo įstaigoje formaliai neįpareigoja nevalstybinių švietimo įstaigų sumažinti šia 

suma išlaidas, skiriamas vaiko ugdymo reikmėms. Kitos Aprašo nuostatos taip pat neįpareigoja 

nevalstybinio švietimo įstaigų sumažinti ugdymo kainos vienam vaikui nustatyta 70 eurų suma per 

mėnesį. Todėl minėtoje pažymoje buvo konstatuota, kad 70 eurų skyrimas nevalstybinei švietimo 

įstaigai vieno vaiko ugdymo reikmėms formaliai negerina ir neblogina tėvų turtinės padėties, o taip 

pat ir finansiškai neskatina tėvų patikėti vaiko ugdymą nevalstybinei švietimo įstaigai. 

Galiausiai 2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (15)SI-50)SP-192 buvo padaryta 

išvada, kad Savivaldybės Sprendimu patvirtinto Aprašo 5 p. numatyta nuostata, kad Šiaulių miesto 

savivaldybė skiria 70 eurų vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui bei bendras 

Sprendimo ir Aprašo nuostatų reglamentavimas neįpareigoja nevalstybinių švietimo įstaigų sudaryti 

vaikų tėvams palankesnes finansiniu požiūriu ugdymo sąlygas šiose įstaigose, o kartu didinti 

ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, sukurti palankesnes finansines galimybes mažesnes 

pajamas gaunantiems tėvams ugdyti savo vaikus nevalstybinėse švietimo įstaigose.  

Lygių galimybių kontrolierė 2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (15)SI-50)SP-192 

konstatavo, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sprendimu patvirtinto Aprašo 5 p. nuostata, 

nustatanti, jog Šiaulių miesto savivaldybė skiria 70 eurų vieno mėnesio ugdymo reikmėms 

kiekvienam vaikui bei bendras Sprendimo ir Aprašo nuostatų reglamentavimas formaliai nesukuria 

teisinių pasekmių tėvų, kurių vaikai lanko nevalstybinio švietimo įstaigas, turtinei padėčiai, ir todėl 

šis teisės aktas negali būti vertinamas dėl galimo prieštaravimo Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 

1p. 

7. Pastebėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 8 

p., ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir 

jaunimo užimtumo organizavimas yra priskirtinas savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms. 

Pagal to paties įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., savarankiškąsias funkcijas savivaldybės atlieka pagal 

Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. 

Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų 

iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų 
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atlikimą, o, įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir 

tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose.  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo įstatymo 9 str. įtvirtinti valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo principai: visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės.  

Taigi akivaizdu, kad savivaldybės, įgyvendindamos savarankiškąsias funkcijas, 

privalo laikytis įstatymų reikalavimų, o savivaldybių turtas turi būti racionaliai valdomas ir 

naudojamas, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą. 

8. Lygių galimybių kontrolierė 2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (15)SI-50)SP-

192 konstatavo, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sprendimu patvirtinto Aprašo 

reglamentavimas kelia abejonių dėl Savivaldybės lėšų, t.y. 70 eurų skyrimo vieno mėnesio ugdymo 

reikmėms kiekvienam vaikui, kurio tėvai sudarė sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga, 

panaudojimo tikslingumo, teisinio neapibrėžtumo, teisėtumo, pagrįstumo, efektyvumo ir 

racionalumo, ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje kreiptis į 

kontrolės funkcijas įgyvendinančias institucijas, prižiūrinčias savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą, kad šios įvertintų, ar minėtos Savivaldybės lėšos buvo 

panaudotos vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės 

principais.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 

14 str., 15 str. bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 str. 1 d. 4 p., 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

 baigti tyrimą, nepasitvirtinus nurodytam galimam pažeidimui. 

 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė   Agneta Lobačevskytė 


