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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje 2018 m. spalio 10 d. gautas pareiškėjos D. B. (toliau 

– Pareiškėja) skundas dėl galimos diskriminacijos Vilniaus rajono savivaldybės teikiamų viešųjų 

paslaugų srityje. Pareiškėja nurodė, kad jos nepilnametis sūnus, turintis negalią, dėl jam sudarytų 

nepalankių sąlygų negalėjo tęsti mokymosi jo gyvenamojoje savivaldybėje esančioje (duomenys 

neskelbtini) gimnazijoje. Minėtos savivaldybės (duomenys neskelbtini) gimnazija, pasak Pareiškėjos, 

atsisakė priimti vaiką mokytis. Pareiškėja nurodė, kad, neturėdami kitos išeities, vaiko tėvai ėmėsi 

ieškoti mokyklos Vilniaus mieste. Prašydami pagalbos dėl mokyklos paieškos, kreipėsi į Vaiko teisių 

apsaugos tarnybą, tačiau jiems buvo atsakyta, kad Vilniaus mieste mokyklos turi ieškoti patys.  

Pareiškėja nurodė, jog lankėsi Vilniaus savivaldybės mokyklose dėl vaiko priėmimo. Mokyklų 

vadovai, sužinoję, kad vaikas turi specialiųjų poreikių, atsakydavo, kad nepriims, nes klasės perpildytos, 

o mokykla vaikui pagal gyvenamąją vietą nepriklauso. Tėvai pradėjo svarstyti galimybę leisti vaiką į  

privačią gimnaziją. Vienintelė mokykla, kuri priėmė Pareiškėjos sūnų mokytis, buvo privati  

(duomenys neskelbtini) gimnazija Vilniaus mieste, kur vaikui pritaikytas individualus mokymas pagal 

gydytojų rekomendacijas. Nuo mokyklos iki vaiko namų yra 35 kilometrų atstumas.  

Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl vaiko kelionės į mokyklą tėvų nuosavu 

transportu išlaidų kompensavimo. Savivaldybė atsisako kompensuoti vaiko kelionės išlaidas į mokyklą. 

Pareiškėjos žiniomis, Vilniaus rajono savivaldybė kitiems tėvams, vežiojantiems vaikus į Vilniaus 

mieste esančias mokyklas, taiko transporto išlaidų, keliaujant nuosavu automobiliu, kompensavimą. 

Pareiškėja teigė, kad dėl Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų ji ir jos šeimos nariai yra 

diskriminuojami, pažeidžiamos vaiko teisės ir interesai. 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė (toliau – lygių 

galimybių kontrolierė), vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. spalio 

17 d. raštu Nr. (18)SN-187)S-624 kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę, prašydama pateikti 
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informaciją, ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijai žinoma, dėl kokių priežasčių Pareiškėjos 

sūnui nebuvo sudarytos sąlygos lankyti mokyklą savo gyvenamojoje vietovėje; dėl kokių priežasčių 

atsisakyta tenkinti Pareiškėjos bei jos sutuoktinio prašymą kompensuoti vaiko kelionės privačiu 

transportu į privačią mokyklą išlaidas; ar kitiems mokinių, gyvenančių Vilniaus rajono savivaldybėje ir 

besimokančių Vilniaus mieste, tėvams yra kompensuojamos vaikų kelionės į mokyklą  

nuosavu automobiliu išlaidos; jei taip, prašyta pateikti duomenis, kiek tokių prašymų patenkinta ir 

kokiam skaičiui tėvų yra kompensuojama jų vaikų kelionių nuosavu transportu išlaidos nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

Tarnyboje 2018 m. gruodžio 3 d. gautas Vilniaus rajono savivaldybės atsakymas, kuriame, be 

kitų aplinkybių, nurodoma, jog mokiniams, kuriems savivaldybė negali užtikrinti kokybiško mokymosi 

proceso, kompensuojamas pavėžėjimas į Vilniaus miesto teritorijoje esančias valstybines arba 

savivaldybės mokymo įstaigas. Nurodoma, jog nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iš Vilniaus rajono savivaldybės 

teritorijos į Vilniaus miesto švietimo ugdymo įstaigas yra vežamas 51 mokinys, turintis sunkų arba 

vidutinį neįgalumo lygį. Teigiama, kad Savivaldybės Keleivinio transporto komisija vaiko pavėžėjimo 

klausimą sprendė 3 kartus. Nurodoma, kad Pareiškėjai buvo siūlomi situacijos sprendimo ir tinkamo 

vaiko interesų užtikrinimo būdai, tačiau jų buvo atsisakyta.  

2018 m. gruodžio 4 d. Pareiškėja Tarnybai pateikė patikslintą informaciją, iš kurios sužinota, 

jog Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pateikusi 2018 m. lapkričio 12 d. ieškinį 

atsakovui Vilniaus rajono savivaldybei, prašydama panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos 2018 m. spalio 10 d. raštą Nr. A(33)-7253-(4.9), kuriuo Pareiškėjai pasiūlyta dėl vaiko 

pavėžėjimo išlaidų kompensavimo kreiptis į (duomenys neskelbtini) gimnaziją; įpareigoti Vilniaus 

rajono savivaldybę kompensuoti specialiųjų poreikių turinčio vaiko pavėžėjimo į kitoje savivaldybėje 

esančią mokyklą išlaidas; atlyginti 1000 EUR neturtinę žalą. Pareiškėja ieškinyje nurodė, jog dėl 

atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų nenuoseklumo ji ir jos šeimos nariai patyrė didelius, 

ilgai trukusius dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, diskriminaciją, pažeminimą, bejėgiškumą 

užtikrinant Pareiškėjos sūnaus teisę ir teisėtus lūkesčius lygiomis teisėmis įgyvendinti švietimo 

prieinamumą.  
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Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

Pareiškėja į lygių galimybių kontrolierę bei į teismą kreipėsi iš esmės tuo pačiu klausimu, t. y., 

dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų, atsisakant kompensuoti kelionės išlaidas, teisėtumo, 

Vilniaus rajono savivaldybės galimai diskriminacinių veiksmų Pareiškėjos bei jos sūnaus atžvilgiu.   

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog, jeigu 

skundo tyrimo metu išaiškėja šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas 

nutraukiamas. Pagal Lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, lygių galimybių 

kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo 

išnagrinėtas, yra nagrinėjamas arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme. 

Atsižvelgiant į tai, jog Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės šiuo metu yra nagrinėjamos 

teisme, Pareiškėjos skundo dėl galimo diskriminavimo negalios pagrindu Vilniaus rajono savivaldybės 

teikiamų viešųjų paslaugų srityje tyrimas nutrauktinas. 

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

16 straipsniu, 17 straipsniu, 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 4 dalimi,  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Tyrimą dėl galimo diskriminavimo negalios pagrindu Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų 

paslaugų teikimo srityje nutraukti. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktorių. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

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

apygardos administraciniam teismui. 

 

Lygių galimybių kontrolierė                                                                           Agneta Skardžiuvienė 


