LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS PAGRINDU SUTEIKIANT PATALPAS
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS VYKDYTI TYRIMO
2017 m. liepos 14 d.

Nr. (17)SN-106)SP-436
Vilnius

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2017 m. gegužės 22 d. gautas
pareiškėjo Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyriaus (toliau – Pareiškėjas) skundas dėl galimo
diskriminavimo, užtikrinant neįgaliesiems sąlygas socialinės integracijos veikloms vykdyti. Pareiškėjas
nurodė, jog Plungės rajono neįgaliųjų organizacijos (Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius,
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“, Plungės sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija „Mūsų atžala“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės rajono filialas, Telšių
apskrities sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacija, Plungės rajono neįgaliųjų draugija) mano, kad
Plungės rajono savivaldybės administracija savo veiksmais ir neveikimu prisideda prie neįgaliųjų teisių
pažeidimo. Pareiškėjas nurodo, kad Plungės rajono neįgalių organizacijos panaudos teise naudojasi
Plungės rajono savivaldybei priklausančiu pastatu Vytauto g. 9, Plungė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Plungės rajono filialas įsikūręs Vandentiekio g. 17, Plungė. Abu pastatai visiškai nepritaikyti
neįgaliųjų poreikiams bei neįgaliųjų organizacijų veiklai. Pareiškėjas nurodo, jog Plungės Šv. Jono
Krikštytojo parapija (toliau – Parapija) ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2017 m. balandžio 28 d.
pasirašė projekto „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“ finansavimo ir
administravimo sutartį. Plungės rajono savivaldybės administracija projekte dalyvauja partnerio
teisėmis. Projektas bus įgyvendintas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“. Projekto tikslas – gerinti neįgaliesiems, išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos
negalią, socialinių paslaugų prieinamumą Plungės rajone, įkuriant Šv. Jono Krikštytojo parapijos namų
cokolinį aukštą dienos centro veikloms organizuoti, rekonstruojant cokolinio aukšto ir rūsio patalpas.
Skunde teigiama, kad, įgyvendinus projektą, visos neįgaliųjų patalpos bus perkeltos į naujas patalpas ir

jose vykdys veiklą. Pareiškėjas nurodo, kad projektas yra diskriminacinio pobūdžio, kadangi tenkins tik
vienos grupės neįgaliųjų poreikius. Projektas parengtas apie tai neinformavus ir nediskutavus su
neįgaliųjų atstovais, neatsižvelgiant į jų poreikius. Pareiškėjas nurodo, kad iš būsimųjų patalpų plano
matyti, jog neįgaliųjų organizacijos neturės organizacijai skirtų individualių patalpų administraciniam
darbui, bendravimui su klientais, skirtingos negalios ir poreikių asmenys (pvz., regėjimo ir judėjimo
negalią turintys asmenys) turės dalintis vienomis patalpomis, neįgaliųjų organizacijos neteks galimybių
vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektų bei kitų projektų, kurių nuostatuose
išreiškiamas reikalavimas, kad organizacija projekto veikloms vykdyti privalo turėti patalpas, kadangi
patalpos priklausys Šv. Jono Krikštytojo parapijai, neįgaliųjų organizacijos jose galės lankytis tik
epizodiškai. Pareiškėjas teigė, jog Plungės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Projektą,
siekia sunaikinti neįgaliųjų organizacijas Plungės rajone, priversdama neįgaliųjų organizacijas jungtis į
vieną arba išnykti. Skunde nurodoma, kad Plungės savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo
svarstomas Projekto vykdymo klausimas, nebuvo leista išsakyti nuomonės neįgaliųjų organizacijų
atstovams.
Tyrimo metu lygių galimybių kontrolierė 2017 m. birželio 1 d. raštu „Dėl informacijos pateikimo“
kreipėsi į Plungės rajono savivaldybę, prašydama pateikti informaciją apie vykdomą Projektą: kokios
sąlygos, įgyvendinus minėtą Projektą, bus suteiktos Plungėje esančioms neįgaliųjų asmenų
organizacijoms savo veiklai vykdyti bei neįgaliųjų poreikiams tenkinti; informaciją apie Plungės rajono
savivaldybės įgyvendinamas priemones, skirtas lygioms neįgaliųjų asmenų galimybėms Plungės rajone
užtikrinti; informaciją, ar Plungės rajono savivaldybė suderino minėtame projekte nustatomas sąlygas su
neįgaliuosius asmenis atstovaujančiomis organizacijomis; taip pat ar įgyvendinus minėtą Projektą, visos
Plungės neįgaliųjų organizacijos bus perkeltos į vienas patalpas Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose.
2017 m. birželio 26 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus patarėjos
Audronės Daukšaitės-Timpės pokalbio telefonu su Pareiškėjo atstove metu buvo teirautasi papildomos
informacijos apie galimą lygių galimybių pažeidimą.
2017 m. birželio 27 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus patarėjos
Audronės Daukšaitės-Timpės bei Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyr. specialistės Ingridos Buivydaitės telefoninio pokalbio metu buvo teirautasi
informacijos apie savivaldybės vykdomą Projektą.
Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
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1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas Plungės rajono savivaldybės administracijos
2017 m. birželio 15 d. raštas Nr. AS-3735, kuriame nurodoma, jog savivaldybės administracija, kaip
partneris, ruošiasi įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“.
Minėtas projektas parengtas ir numatomas įgyvendinti vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307. Pagal Aprašo 10 punktą numatoma remti
socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims socialinių paslaugų infrastruktūros ir nestacionarių
bei bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių
neapima neįgaliųjų, išskyrus turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų
socialinės globos namų pertvarkos procesas, plėtrą, t. y. modernizuoti ir kurti naujas socialinių paslaugų
įstaigas. Aprašo 10.1 punkto lentelės 7 punkte kaip viena iš tokių įstaigų nurodytas dienos centras,
tikslinės grupės – neįgalūs asmenys (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), kuriame teikiamos
socialinės priežiūros paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas), dienos socialinė globa (nuo
3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę), gali būti teikiama trumpalaikė socialinė globa (iki 5 parų per
savaitę).
Rašte nurodoma, kad Plungės rajono savivaldybė, matydama, jog patalpos, kuriose šiuo metu
renkasi Plungės rajono neįgaliųjų organizacijos, yra nepritaikytos neįgalių asmenų poreikiams, o kai
kurios organizacijos apskritai neturi patalpų, inicijavo minėtą Projektą, kuriuo siekiama gerinti
neįgaliesiems, išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią, skirtų socialinių paslaugų prieinamumą,
įkuriant Parapijos namuose dienos centrą. Projektu nėra siekiama visas Plungės neįgaliųjų organizacijas
perkelti į naujas patalpas, o siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų naudotis jų poreikius atitinkančiomis
patalpomis. Rašte teigiama, kad Plungės neįgaliųjų organizacijos turės galimybes naudotis sutvarkytomis
patalpomis Parapijos namų cokoliniame aukšte, kurių plotas yra apie 450 kv. m., neskirstant ir
nediferencijuojant pagal priklausymą vienai ar kitai organizacijai ar išskiriant kokiu nors kitu pagrindu,
išskyrus tikslinę Projekto sąlygose nurodomą asmenų grupę. Neįgaliųjų organizacijoms bus galima
užtikrinti negalią turinčių asmenų reabilitacinių ir užimtumo poreikių tenkinimą, sudaryti sąlygas
organizacijoms vykdyti veiklas. Savivaldybės administracijos nuomone, klausimą dėl neįgaliųjų
organizacijų veiklų vykdymo galimybių Parapijos namams priklausančiose patalpose tikslinga palikti
spręsti ir derinti pačioms organizacijoms ir įkurto dienos centro administracijai. Nurodė, jog sprendžiant
patalpų neįgaliųjų organizacijoms pritaikymo klausimą, nuo 2012 metų ne kartą Plungės neįgaliųjų
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organizacijų atstovai, savivaldybės atstovai kartu apžiūrėjo patalpas, kuriose galėtų veikti neįgaliųjų
organizacijos, tačiau pastarųjų poreikių vis netenkino patalpų išplanavimas ir pritaikymas. Nurodė, jog
Plungės savivaldybės administracija neturi teisės atsisakyti projekto įgyvendinimo, kuris suteiktų
neįgaliems asmenims jaustis lygiateisiais visuomenės nariais, šiems asmenims ekonomiškai ir efektyviai
naudotis visais socialiniais ištekliais, patiriant kuo mažiau nepatogumų dėl mobilumo.
2. Teisės skyriaus patarėjai Audronei Daukšaitei-Timpei telefonu 2017 m. birželio 26 d.
susisiekus su Pareiškėjo atstove, gauta informacija, jog Plungėje veikiančios organizacijos siekia išvengti
situacijos, jog įkūrus naujas patalpas Parapijos namuose, neįgaliųjų organizacijos bus perkeltos į šias
naujas patalpas, kurias sudaro trys didelės salės. Tokiu būdu neįgaliųjų organizacijos neteks teisės
naudotis jau turimomis patalpomis, be to, savivaldybė finansavimą skirs naujoms patalpoms, o neįgaliųjų
organizacijos neteks šiuo metu gaunamo finansavimo jau turimoms patalpoms išlaikyti, veikloms
vykdyti. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad neturi informacijos, patvirtinančios minėtus faktus, tačiau siekia
užkirsti kelią situacijai, galimai pabloginsiančiai neįgaliųjų organizacijų Plungėje padėtį.
3. Teisės skyriaus patarėjai Audronei Daukšaitei-Timpei telefonu 2017 m. birželio 27 d.
susisiekus su Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyr. specialiste Ingrida Buivydaite, gauta informacija, jog Projektas nėra siejamas su nevyriausybinių
organizacijų, atstovaujančių neįgaliųjų teisėms Plungės mieste, perkėlimu į naujas patalpas.
Savivaldybės administracijos atstovė nurodė, kad įrengus naujas patalpas, nėra planuojama nutraukti
panaudos sutarčių su neįgaliųjų organizacijomis, šiuo metu besinaudojančioms patalpomis panaudos
teise Plungės rajone. Teigė, jog naujų patalpų Parapijos namuose įrengimas yra pereinamasis etapas,
siekiant užtikrinti neįgaliesiems sąlygas rinktis, vykdyti socialinės reabilitacijos veiklas. Savivaldybė
šiuo metu neturi pakankami finansinių pajėgumą užtikrinti, kad kiekviena Plungės rajone veikianti
neįgalių asmenų teises atstovaujanti organizacija turėtų jai vienai priklausančias patalpas administracinei
bei socialinės reabilitacijos veiklai vykdyti. Šiuo metu neįgaliųjų organizacijos Plungės rajone taip pat
dalinasi keliomis patalpomis. Savivaldybė planuoja ir toliau ieškoti finansavimo šaltinių, kad būtų galima
įrengti daugiau patalpų, skirtų neįgaliųjų poreikių tenkinimui, rasti patalpas asmenų, turinčių proto ar
psichikos negalią, organizacijoms. Savivaldybės administracijos atstovė patikino, kad Projektas nėra
susijęs su šiuo metu neįgaliųjų organizacijos teikiamu finansavimu iš savivaldybės biudžeto lėšų, kadangi
naujos patalpos bus išlaikomos iš Parapijos lėšų, savivaldybė Projekte dalyvauja tik partnerio teisėmis,
ji nefinansuoja naujai įkurto dienos centro Parapijos patalpose.
Lygių galimybių kontrolierė
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k o n s t a t u o j a:
1. Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Plungės rajono savivaldybės administracijos veiksmai
nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 26 str. nuostatų.
2. Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. norma įtvirtina, jog valstybės ir savivaldybės įstaigos
pagal kompetenciją privalo rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms
užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencijos 26 str. 1 d. nustato, kad valstybės, šios Konvencijos šalys, imasi veiksmingų
ir atitinkamų priemonių, įskaitant kitų neįgaliųjų teikiamą paramą, kad neįgalieji galėtų įgyti ir išlaikyti
didžiausią įmanomą savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip
pat būtų visiškai įtraukti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų. Šiuo tikslu valstybės, Konvencijos
šalys, organizuoja, stiprina ir plečia kompleksines gebėjimų ir funkcijų lavinimo ir reabilitacijos
paslaugas bei programas, visų pirma sveikatos, užimtumo, švietimo ir socialinių paslaugų srities, taip,
kad tokios paslaugos ir programos: a) prasidėtų kuo anksčiau ir būtų pagrįstos daugiadalykiu atskirų
asmenų poreikių ir stipriųjų pusių įvertinimu; b) remtų dalyvavimą ir įtrauktį į bendruomenę ir į
visuomenę visais aspektais, būtų savanoriškos ir prieinamos neįgaliesiems kuo arčiau jų bendruomenių,
taip pat ir kaimo vietovėse. Konvencijos 26 str. 3 d. įtvirtina pareigą valstybėms, Konvencijos dalyvėms,
skatinti pagalbinių priemonių ir technologijų, skirtų neįgaliesiems ir susijusių su jų funkcijų ir gebėjimų
lavinimu ir reabilitacija, prieinamumą, naudojimą ir žinias apie juos. Lietuva yra ratifikavusi šią
Konvenciją, todėl yra prisiėmusi įsipareigojimus dėl jos nuostatų įgyvendinimo.
3. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina pamatinį asmenų lygybės principą. Konstitucijos
29 str. skelbia, 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
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straipsnio nuostatas, 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
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
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būti

teikiama

privilegijų

4. Pagrindinius neįgalių asmenų integravimo į visuomenę principus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Šio įstatymo 16 str. 2 d. 6 p. nustato pareigą
savivaldybėms vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimo
teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų neįgaliesiems integruotis į bendruomenę
sudarymo ir bendradarbiavimo su neįgaliųjų asociacijomis srityse veiklą ir planuoti ją savivaldybės
strateginio planavimo dokumentuose.
5. Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos, taip pat nacionaliniuose teisės aktuose diskriminacija
reiškia teisių sumažinimą, suvaržymą ar atėmimą tam tikrai kategorijai žmonių dėl kokių nors asmens
požymių. Diskriminacija suvokiama kaip asmenų lygybės principo pažeidimas, kai asmeniui ar asmenų
grupei yra sukuriamos mažiau palankios sąlygos, taikomi skirtumai, išimtys, apribojimai ar teikiamas
pranašumas, lyginat su kitais asmenimis, esančiais toje pačioje ar tokioje pačioje situacijoje. Remiantis
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d., tiesioginė diskriminacija – tai 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.
6. Pareiškėjas į lygių galimybių kontrolierę kreipėsi, teigdamas, jog Plungės rajono savivaldybės
administracijos bei Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vykdomas Projektas neužtikrins Plungės
neįgaliųjų organizacijų poreikių vykdyti administracinę bei socialinės reabilitacijos veiklą, pablogins jau
esamą neįgaliųjų asmenų organizacijų padėtį. Į Lygių galimybių kontrolierių kreiptasi, siekiant išvengti
situacijos, kai neįgaliųjų asmenų organizacijos Plungės rajone bus perkeltos į vienas patalpas, patalpos,
kuriomis šiuo metu naudojasi neįgaliųjų organizacijos ir kurios yra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto,
neteks finansavimo, nes savivaldybė finansuos tik naujas Parapijos namuose įkurtas patalpas.
7. Iš Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių, Plungės rajono savivaldybės rašte pateiktos bei
pokalbių telefonu gautos informacijos nustatyta, jog Plungės rajono savivaldybė, įgyvendinat projektą
„Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“, dalyvauja partnerio teisėmis. Naujai įkurtos
patalpos Parapijos namuose priklausys Parapijai. Įrengus naujas patalpas, nėra planuojama nutraukti
panaudos sutarčių su neįgaliųjų organizacijomis, šiuo metu besinaudojančioms patalpomis panaudos
teise Plungės rajone. Projektas nėra susijęs su šiuo metu neįgaliųjų organizacijos teikiamu finansavimu
iš savivaldybės biudžeto lėšų, kadangi naujos patalpos bus išlaikomos iš Parapijos lėšų, savivaldybė
Projekte dalyvauja tik partnerio teisėmis, ji nefinansuoja naujai įkurto dienos centro Parapijos patalpose.
Iš savivaldybės administracijos atstovės paaiškinimo telefonu nustatyta, jog šiuo metu savivaldybė neturi
pakankami finansinių pajėgumą užtikrinti, kad kiekviena Plungės rajone veikianti neįgalių asmenų teises
atstovaujanti organizacija turėtų jai vienai priklausančias patalpas administracinei bei socialinės
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reabilitacijos veiklai vykdyti. Šiuo metu neįgaliųjų organizacijos Plungės mieste taip pat dalinasi
keliomis patalpomis. Savivaldybė planuoja ir toliau ieškoti finansavimo šaltinių, kad būtų galima įrengti
daugiau patalpų, skirtų neįgaliųjų poreikių tenkinimui, rasti patalpas asmenų, turinčių proto ar psichikos
negalią, organizacijoms.
8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog Plungės rajono
savivaldybė, dalyvaudama Projekte, pažeidžia neįgaliuosius asmenis Plungės rajone atstovaujančių
organizacijų interesus. Tiek iš Pareiškėjo, tiek iš Plungės rajono savivaldybės gauti duomenys
nepatvirtino informacijos, jog įgyvendinant Projektą yra bloginama neįgaliuosius asmenis atstovaujančių
organizacijų padėtis. Pažymėtina, jog šiame Projekto įgyvendinimo etape galimo pažeidimo požymiai
nenustatyti, nėra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, jog neįgaliųjų asmenų organizacijos
neteks galimo finansavimo ar galimybės naudotis joms priklausančiomis patalpomis. Pareiškėjui
išaiškintina, jog atsiradus naujoms aplinkybėms dėl esamos neįgaliųjų asmenų padėties bloginimo, jų
diskriminavimo negalios pagrindu, Pareiškėjas turi teisę pateikti lygių galimybių kontrolieriui naują
skundą dėl lygių galimybių pažeidimo.
9. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str., įtvirtinantis
pagrindinius vietos savivaldos principus, nustato, kad vietos savivalda yra grindžiama bendruomenės ir
atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principu, reiškiančiu, jog savivaldybės institucijų
priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių;
taip pat savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principu,
reiškiančiu, kad savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti
rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų
nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos
principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų
savivaldybės reikalų tvarkymu. Iš Pareiškėjo bei Plungės savivaldybės administracijos pateiktos
informacijos matyti, kad neįgaliųjų organizacijoms kilo neaiškumų dėl joms priklausančių patalpų
galimybės jose vykdyti reabilitacijos, administravimo veiklas dėl nepakankamo bendradarbiavimo,
galimai per mažos neįgaliųjų organizacijų įtraukties priimant sprendimus dėl jiems aktualių projektų
vykdymo. Taigi nors šiuo atveju teisės aktų, reglamentuojančių lygias galimybes bei neįgaliųjų
integraciją, pažeidimai nenustatyti, atkreiptinas dėmesys, jog tai neatleidžia nuo pareigos savivaldybės
informuoti, derinti su neįgaliųjų organizacijomis priimamus sprendimus, susijusius jų interesais, taip pat
išklausyti neįgaliųjų organizacijų nuomonę su jomis susijusiais klausimais.
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Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 16 str., 17 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 jame nurodytiems pažeidimams.
2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją ir Plungės rajono savivaldybės administraciją.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė
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