
 
   

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

SPRENDIMAS 
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TEIKIANT REKREACINES PASLAUGAS TYRIMO 

 

2019 m. kovo 13 d.   Nr. (18)SN-208)SP-37 

Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 20 d. gautas 

pareiškėjo R. Š.1 (toliau – Pareiškėjas) skundas, kuriame nurodoma, kad Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti 

(I)“ (toliau – Projektas) pagal 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

priemones Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, 

pritaikymas lankymui“. Skunde nurodoma, kad viešoje erdvėje platinama informacija, jog Nemuno kilpų 

regioninio parko teritorijoje, Birštono vienkiemio k., Birštono sen., Birštono sav. pradedami apžvalgos 

bokšto (toliau – Bokštas) įrengimo darbai. Bokšto statytojas UAB „Empower – Fedelitas“; statybos darbų 

pradžia: 2018 m. balandis, pabaiga: 2019 m. gegužė. Pasak Pareiškėjo, pradžioje į Bokštą pasikelti bus 

galima tik savo pastangomis, tačiau bus palikta galimybė ateityje greta sumontuoti keltuvą, kuriuo 

neįgalieji galėtų pasiekti apžvalgos aikštelę. 

Nurodoma, kad, susisiekus su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotoja, 

gautas atsakymas, jog šiame projekte keltuvo buvo atsisakyta, to priežastys: didelė keltuvo kaina, 

netinkamos oro sąlygos jo funkcionavimui, būtina uždara patalpa įrengimui, taip pat paminėta, jog 

Lietuvoje yra įrengta apie 30 apžvalgos bokštų, tačiau nė viename (išskyrus Anykščių Lajų tako) iš jų 

nėra įrengta keltuvų.  

Skunde taip pat rašoma, kad, remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų 

tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

                                                           
1 Pareiškėjo asmens duomenys Tarnybai žinomi. 
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aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-271 (toliau – Aprašas), nėra laikomasi 

bendrųjų reikalavimų / specialiųjų projektų atrankos kriterijų – „4.3. projekte nėra numatoma apribojimų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, 

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

orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui“ (citatų kalba netaisyta). Rengiant 

techninį projektą privalu laikytis statybos techninių reglamentų, Statybos įstatymo ir kitų Lietuvos 

Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju asmenys su negalia yra diskriminuojami ir nėra laikomasi teisės 

aktų reikalavimų. 

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė (toliau – lygių galimybių kontrolierė), 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. gruodžio 

7 d. raštu Nr. (18)SN-208)S-733 kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos 

ministerijos (toliau – Saugomų teritorijų tarnyba), prašydama pateikti informaciją apie tai, ar Saugomų 

teritorijų tarnyba gali patvirtinti skunde nurodytas aplinkybes; ar, įgyvendinant Projektą, planuojama 

sudaryti sąlygas pakilti į Bokštą asmenims su judėjimo negalia; kada ir kokiomis sąlygomis planuojama 

tai padaryti; ar Projekto įgyvendinimas atitinka Aprašo 4.3 punkte numatytą kriterijų; paprašyta pateikti 

dokumentus dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnyje nustatyta 

tvarka Bokšto pritaikymo asmenų su negalia poreikiams, kitą su tyrimo esme susijusią reikšmingą informaciją 

bei įrodymus. 

2018 m gruodžio 7 d. raštu Nr. (18)SN-208)S-733 lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos finansų ministeriją, prašydama pateikti informaciją apie tai, ar Finansų ministerija gali patvirtinti 

skunde nurodytas aplinkybes, jog, vykdant Projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų 

tvarkymas, pritaikymas lankymui“, Projekto sąlygose nėra numatyti reikalavimai dėl Bokšto pritaikymo 

asmenų su negalia poreikiams; ar įgyvendinant Projektą planuojama sudaryti sąlygas pakilti į Bokštą 

asmenims su judėjimo negalia; ar Projekto įgyvendinimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 1303/2013 7 straipsnyje bei 55 straipsnio 2 dalies l) punkte įtvirtintus reikalavimus dėl aplinkos 

prieinamumo užtikrinimo asmenims su negalia; jei ne, paprašyta nurodyti, kodėl. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 
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n u s t a t ė: 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Tarnyboje gautame Saugomų teritorijų tarnybos rašte  

Nr. (2)-V3-1702(11.1) nurodoma, jog Saugomų teritorijų tarnyba, įgyvendindama Projektą, šiuo metu 

pagal 2013 m. parengtą techninį projektą Nemuno kilpų regioniniame parke pradėjo statyti Bokštą. 

Saugomų teritorijų tarnyba, rengdama techninį projektą, vertino galimybę įrengti liftą arba keltuvą Bokšte. 

Išanalizavus situaciją (saugumo reikalavimus, Bokšto aukštį, finansinių išteklių trūkumą) bei pasitarus su 

projektuotojais, keltuvo įrengimo buvo atsisakyta. Rašte taip pat nurodoma, kad techninis projektas 

parengtas laikantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų (Statybos įstatymo, statybos techninių 

reglamentų, kitų teisės aktų), atlikta techninio projekto ekspertizė bei gautas statybą leidžiantis 

dokumentas. Išduodant statybą leidžiantį dokumentą, statybos projektas per „Infostatyba“ privalomai 

buvo suderintas su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, kurios pritarimas Bokšto 

statybai taip pat buvo gautas. Be to, rašte nurodoma, kad, pagal statybos techninio reglamento STR 

2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (toliau – Statybų 

Reglamentas) I skyriaus 1 punktą bei 1 priedą, projektuojamų statinių, tokių taip apžvalgos bokštai, 

neprivaloma pritaikyti žmonėms su negalia, nes jie nenurodyti žmonėms su negalia svarbių statinių sąraše. 

Tačiau Saugomų teritorijų tarnybos įgyvendinamuose projektuose kiekvienu atveju ieškoma unikalaus 

sprendimo, atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius ir siekiant užtikrinti vertybių apsaugą.. Rašte taip 

pat teigiama, jog Bokšto statybos darbai vykdomi pagal techninį projektą. Atsižvelgiant į žmonių su 

negalia poreikius, automobilių stovėjimo aikštelėje bus įrengta vieta žmonių su negalia automobiliui 

pastatyti, pėsčiųjų zona taip pat bus atitinkamai pritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Apačioje, prie 

Bokšto, numatoma pastatyti informacinį stendą, kuriame bus pateikta informacija apie Bokštą, supantį 

kraštovaizdį, saugomas vertybes. Ieškoma kitų sprendimo būdų, siekiant  pritaikyti Bokštą žmonėms su 

judėjimo negalia: stende įrengti atitinkamą kodą, kurį nuskanavus išmaniajame telefone atsirastų vaizdai, 

matomi nuo Bokšto viršaus. 

Saugomų teritorijų tarnybos rašte Nr. (2)-V3-1702(11.1) taip pat rašoma, kad, vadovaujantis 

Aprašo priedo 4.3 punktu, „Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir 

vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų 

įgyvendinimui“, Saugomų teritorijų tarnybos įgyvendinamas Projektas atitinka įvardintą kriterijų. 

Teikiamų projektų atitikimą Apraše numatytiems atrankos kriterijams vertinimą atliko ir Aplinkos 
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ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), iš kurios Saugomų teritorijų tarnyba 

negavo jokių pastabų, kad pateiktas techninis projektas neatitinka kažkurio kriterijaus. Saugomų teritorijų 

tarnybos įgyvendinamame Projekte numatyta daug veiklų, kai kuriose yra numatyti sprendiniai – pritaikyti 

objektus judėjimo negalią turintiems asmenims. Pažymima, kad negalios nereikėtų traktuoti vien tik kaip 

judėjimo negalios, nes ir kitokio pobūdžio negalią (regėjimo, klausos ar psichinę ir kt.) turintiems 

asmenims ateityje bus sudarytos galimybės susipažinti su pritaikytomis lankymui saugomomis 

vertybėmis, todėl teigti, kad pažeidžiamos visų žmonių su negalia teisės, būtų neteisinga ir nekorektiška. 

2019 m. vasario 28 d. Finansų ministerijos pateiktame rašte Nr. (24.59E-05)5K-1822532 rašoma, 

jog 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)  

Nr. 1303/2013 (toliau – Reglamentas) įpareigoja valstybes nares imtis tinkamų priemonių, kad programų 

rengimo ir įgyvendinimo etapais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 

religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Rengiant ir įgyvendinant programas 

ypač atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliesiems; t. y., valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų 

užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl negalios. Veiksmais per programos gyvavimo ciklą 

vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad visi piliečiai, įskaitant neįgaliuosius, galėtų naudotis 

visuomenei prieinamais ar siūlomais ir Europos Sąjungos investicijų fondų bendrai finansuojamais 

produktais, prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra pagal taikytiną teisę, ir taip prisideda kuriant aplinką 

be kliūčių neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims. Visų pirma, skatinant integruoti palankių sąlygų 

neturinčias grupes, įskaitant neįgaliuosius, užtikrindamos galimybes naudotis fizine aplinka, transportu, 

IRT (informacinėmis bei ryšių technologijomis). Veiksmai, kurių reikia imtis, gali apimti investicijų 

nukreipimą į patekimo į esamus pastatus ir prieigos prie teikiamų paslaugų užtikrinimą. 

Atitinkamai, įgyvendinant Reglamento nuostatas, nacionaliniuose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose Veiksmų programos administravimą, t. y., Veiksmų programos administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 

patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose yra 

įtvirtintos iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamų projektų (toliau – projektai) atitikties 

horizontaliesiems principams nuostatos, t. y.: 
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1) rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašą, visais atvejais turi būti atlikta projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatytos tikslinės grupės poreikių analizė ir remiantis jos išvadomis 

nustatytas universalaus dizaino principo (tai yra, produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali 

naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, neatsižvelgiant į jų funkcines galimybes, kūrimo principas, 

numatytas 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje) taikymo poreikis. Vadovaujantis Funkcijų 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 

„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, už Veiksmų programos priemonių projektų finansavimo 

sąlygų aprašų rengimą yra atsakingos ministerijos; 

2) Bendruosius projektų reikalavimus, kurių viename nustatyta, kad projektai turi atitikti 

horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, šiuos 

principus projektai turi atitikti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projektų atitiktį minėtiems 

reikalavimams užtikrina įgyvendinančioji institucija, t. y., įgyvendinančioji institucija, atlikdama projekto 

tinkamumo finansuoti vertinimą, tikrina, ar įgyvendinant projektą bus užtikrintas darnaus vystymosi, 

moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis, taip pat vykdydama įgyvendinimo 

priežiūrą, prižiūrėdama, ar skirtos lėšos bus naudojamos tinkamai ir laikantis minėtų principų. 

Institucijos, atlikdamos Veiksmų programos administravimo funkcijas, turi užtikrinti nešališkumo, 

skaidrumo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

tvaraus vystymosi principų įgyvendinimą ir proporcingumo principo laikymąsi. 

Be kita ko, projektų vykdytojai, vykdydami projektus, ir tarpinės institucijos (ministerijos ir 

įgyvendinančios institucijos), administruodamos Veiksmų programą, taip pat privalo vadovautis ir kitais 

nacionaliniais teisės aktais. Nacionaliniai teisės aktai privalo būti suderinti tarpusavyje ir vienas kitam 

neprieštarauti. Atitinkamai nacionaliniuose teisės aktuose, be kita ko, negali būti įtvirtintos nuostatos, 

kurios sudarytų prielaidas įvairaus pobūdžio diskriminacijai atsirasti ir taip pažeisti Lygių galimybių 

įstatymo nuostatas. 

Tarnybos gauto skundo atveju, t. y., Projekto atveju, ministerijos funkcijas atlieka Aplinkos 

ministerija, o įgyvendinančios institucijos – Agentūra. 

Aplinkos ministerija, rengdama Aprašą, pagal kurį finansuojamas Projektas, vertino 

universalaus dizaino taikymo galimybes ir tokio poreikio nenustatė, todėl Apraše nebuvo įtvirtinti 

papildomi reikalavimai, susiję su universalaus dizaino taikymu projektuose. 
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Už Projekto paraiškos vertinimą ir įgyvendinimo priežiūrą yra atsakinga Agentūra. Remiantis 

Agentūros Finansų ministerijai pateiktais duomenimis, įgyvendinant Projektą nėra numatyta Bokšte 

įrengti keltuvą (liftą) neįgaliesiems, tačiau, užtikrinant galiojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, 

automobilių stovėjimo aikštelėje bus įrengta vieta žmonių su negalia automobiliui statyti, taip pat pėsčiųjų 

zona (susisiekimo komunikacijos) bus pritaikyta žmonių su negalia judėjimui. 

Bokšto įrengimo darbai vykdomi pagal 2013 metais parengtą techninį projektą. Vadovaujantis 

statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“, į žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą patenka: gyvenamieji namai, negyvenamieji 

pastatai bei susisiekimo komunikacijos (1 priedas). Atitinkamai, galiojantys nacionaliniai teisės aktai 

nenumato prievolės apžvalgos bokštuose įrengti neįgaliesiems skirtus keltuvus (liftus) arba kitaip juos 

pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, laikantis principo, kad nacionaliniai teisės aktai, 

kuriais privalu vadovautis tiek Projekto vykdytojui, tiek Agentūrai, yra suderinti su Lygių galimybių 

įstatymu, juose nurodytas teisinis reglamentavimas nesukuria prielaidų bet kokio tipo diskriminacijai 

atsirasti. Taip pat pažymima, jog, Agentūros duomenimis, išduodant statybą leidžiantį dokumentą, 

techninis projektas privalomai per „Infostatyba“ buvo suderintas su žmonių su negalia aplinkos 

pritaikymo asociacija, kurios pritarimas Bokšto statybai taip pat buvo gautas. 

Finansų ministerijos pateiktame rašte Nr. (24.59E-05)5K-1822532 nurodoma, jog, atsižvelgiant 

į tai, kad Reglamente numatyta, jog užtikrinant horizontaliųjų principų laikymąsi, be kita ko, būtų 

atsižvelgta į taikytiną teisę, taip pat į tai, kad Bokšto statybos vykdomos laikantis visų statybas 

reglamentuojančių teisės aktų, kuriuose nenumatyta prievolė atitinkamuose statiniuose įrengti keltuvus 

(liftus) neįgaliesiems arba kitaip juos pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, o techninis projektas, be kita ko, 

buvo privalomai suderintas su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Agentūra 

priėmė sprendimą, kad Projektas atitinka Aprašo reikalavimus dėl horizontaliųjų principų taikymo.  

Finansų ministerija Tarnybai pateikė iš Agentūros gautą 2019 m. vasario 22 d. raštą  

Nr. (29-2-5)-APVA-453, kuriame Agentūra nurodė, jog, siekdama užtikrinti Reglamente numatytą 

moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi principų įgyvendinimą, atlikdama 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, patikrino, ar, įgyvendinant Projektą, bus užtikrintas darnaus 

vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų laikymąsi, t. y., nebus pažeidžiami 

horizontalieji principai. Tokią informaciją Saugomų teritorijų tarnyba pateikė Projekto finansavimo 

paraiškoje bei pareiškėjo deklaracijoje. 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų programos 

prioritetų įgyvendinimo pagrindime, Apraše numatytose intervencijų srityse (naudos gavėjų grupėse) nėra 
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susiduriama su diskriminavimu dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, todėl 

tvirtinant Aprašą nebuvo numatyta papildomai skatinti šių principų įgyvendinimą bei Projekto sąlygose 

nebuvo numatyta papildomai skatinti šių principų įgyvendinimą bei Projekto sąlygose nebuvo numatyti 

konkretūs reikalavimai dėl Bokšto pritaikymo asmenų su negalia poreikiams.  

Bokšto įrengimo darbai yra vykdomi pagal 2013 m. parengtą techninį projektą. Bokšto 

techninis projektas yra parengtas laikantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų (Statybos įstatymo, 

Statybų Reglamentų, kitų teisės aktų), atlikta techninio projekto ekspertizė bei gautas statybą leidžiantis 

dokumentas. Agentūros duomenimis, statybai gautas Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo 

asociacijos pritarimas. Rašte taip pat nurodoma, jog, pagal Statybų Reglamentą, apžvalgos bokštai nėra 

nurodyti žmonėms su negalia svarbių statinių sąraše, todėl pagal galiojančius teisės aktus apžvalgos 

bokštuose įrengti liftus arba kitaip juos pritaikyti neįgaliųjų poreikiams neprivaloma. Taip pat pateikta 

informacija, jog automobilių stovėjimo aikštelėje Bokšto prieigose bus vieta žmonių su negalia 

automobiliui pastatyti, pėsčiųjų zona (t. y., susisiekimo komunikacijos) taip pat bus pritaikyta žmonių su 

negalia judėjimui. Pažymima, jog Projekto įgyvendinimas atitinka Reglamente įvardintus reikalavimus 

dėl aplinkos prieinamumo asmenims su negalia užtikrinimo. Vykdant Projektą nėra sudarytos sąlygos 

diskriminacijai dėl negalios (atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliesiems), nes Bokšto techninis projektas 

parengtas vadovaujantis Statybų Reglamento nuostatomis bei yra atsižvelgta į Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatyme nustatytą tvarką. 

Agentūros manymu, vadovaujantis Taisyklių 65 punktu, Projektas atitinka bendruosius 

projektų reikalavimus. Bokšto techninis projektas per „Infosatyba“ privalomai suderintas su Lietuvos 

žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, todėl Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus 

vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, o Projekto įgyvendinimas yra suderintas su 

ES konkurencijos politikos nuostatomis, taip pat Projektų taisyklių 2 priedo 4.3 papunkčiu, kuriame 

nustatyta, kad projekte neturi būti numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų 

lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a 
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Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar, įgyvendinant Projektą, buvo užtikrintas Bokšto 

pritaikymas asmenų su judėjimo negalia poreikiams, t. y., ar nebuvo pažeistos Lygių galimybių įstatymo 

8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, pagal kurias, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių 

pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius 

gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir 

garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. 

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, lyginant su kitais asmenimis, esančiais toje pačioje ar tokioje pačioje situacijoje.  

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 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. Pagal Lygių 

galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 dalies nuostatas, netiesioginė diskriminacija apibūdinama kaip veikimas 

ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai 

yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis 

apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, 

sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. 

Pagal Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą diskriminacijos sąvoką, tiriant diskriminacijos fakto 

buvimą ar nebuvimą siekiama nustatyti, ar tam tikras elgesys, teisės norma, praktika galėtų tam tikrą 

asmenį dėl tam tikro asmens tapatybės požymio, t. y., aptariamu atveju – dėl negalios, priversti atsidurti 

mažiau palankioje padėtyje nei kitas asmuo, neturintis šio požymio.  

Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka 

nagrinėjant lygių galimybių principo pažeidimo atvejus, t. y., teismuose ar kitose kompetentingose 

institucijose nagrinėjant fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių skundus, pareiškimus, 
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prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu, pareiškėjui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl 

tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo, preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės 

diskriminacijos, priekabiavimo ar nurodymo diskriminuoti faktas buvo. Skundžiamas asmuo turi įrodyti, 

kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.  

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija), kurios dalyvė yra Lietuva,  

5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog valstybės, šios Konvencijos šalys, užtikrina, kad prieš įstatymą visi 

asmenys lygūs ir lygūs pagal įstatymą, taip pat turi teisę į lygiavertę įstatymo apsaugą ir teisę vienodai 

naudotis įstatymo teikiamomis galimybėmis be jokio diskriminavimo. Valstybės, šios Konvencijos šalys, 

draudžia bet kokį diskriminavimą dėl neįgalumo ir garantuoja neįgaliesiems vienodą ir veiksmingą teisinę 

apsaugą nuo diskriminavimo dėl bet kokios priežasties (Konvencijos 5 straipsnio 2 dalis).  

Konvencijos 9 straipsnyje „Prieinamumas“ įtvirtinta pareiga valstybėms, šios Konvencijos 

šalims, siekti, kad neįgalieji galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo 

srityse, imtis atitinkamų priemonių, užtikrinant neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, 

transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų 

visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Šios 

priemonės, kurios apima prieinamumo kliūčių ir trukdžių nustatymą ir pašalinimą, inter alia taikomos: 

pastatams, keliams, transporto priemonėms ir kitokiems vidaus ir lauko objektams, įskaitant mokyklas, 

būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas; informacijos, ryšių ir kitokioms tarnyboms, įskaitant elektronines 

ir avarines tarnybas. Pagal 9 straipsnio 2 dalies nuostatas, valstybės, šios Konvencijos šalys, įpareigojamos 

imtis atitinkamų priemonių, siekiant rengti ir skleisti visuomenei prieinamų objektų ar jai teikiamų 

paslaugų prieinamumo būtiniausius standartus ir gaires bei kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami; suteikti 

galimybę pasinaudoti įvairių pagalbininkų ir tarpininkų paslaugomis, įskaitant gidus, skaitovus ir 

profesionalius gestų kalbos vertėjus, kad būtų sudarytos sąlygos patekti į pastatus ir kitus visuomenei 

prieinamus objektus; skatinti kitokias atitinkamas pagalbos ir paramos neįgaliesiems formas, kad jiems 

būtų užtikrinta galimybė gauti informaciją. 

Europos Sąjungos Reglamente įtvirtintos bendros taisyklės, taikomos Europos struktūriniams ir 

ESI fondams. Pagal Reglamento 7 straipsnio nuostatas, valstybės narės įpareigojamos imtis tinkamų 

priemonių, kad programų rengimo ir įgyvendinimo etapais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 

rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Rengiant 
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ir įgyvendinant programas ypač atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliesiems. Valstybės narės (pagal  

7 straipsnį) imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl negalios. 

Veiksmais per visą programos gyvavimo ciklą vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad visi piliečiai, 

įskaitant neįgaliuosius, galėtų naudotis visais visuomenei prieinamais ar siūlomais ir ESI fondų bendrai 

finansuojamais produktais, prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra pagal taikytiną teisę, ir taip prisideda 

kuriant aplinką be kliūčių neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims. Visų pirma, skatinant integruoti 

palankių sąlygų neturinčias grupes, įskaitant neįgaliuosius, užtikrinamos galimybės naudotis fizine 

aplinka, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis. Veiksmai, kurių reikia imtis, gali apimti 

investicijų nukreipimą į patekimo į esamus pastatus ir prieigos prie teikiamų paslaugų užtikrinimą 

(Reglamento I priedo 5.4 papunktis). 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas pamatinis asmenų lygybės principas. 

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

pareigūnams visi asmenys lygūs; žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Aiškindamas Konstitucijos 

29 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 būti teikiama privilegijų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 

13 d. nutarimas).  

Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime taip pat konstatavo, kad konstitucinis 

asmenų lygybės principas nepaneigia pačios galimybės skirtingai traktuoti žmones atsižvelgiant į jų 

statusą ar padėtį (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas). 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 

jog reikalavimai dėl neįgaliesiems fiziškai tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse įgyvendinami 

atliekant teritorijų planavimą ir statinių projektavimą bei viešosios paskirties pastatų, būsto ir jo aplinkos, 

viešojo transporto objektų, skirtų keleiviams aptarnauti, ir jų infrastruktūros, informacinės aplinkos 

pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams. Už objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems 

poreikiams atsako savivaldybių institucijos ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytų objektų savininkai bei 

naudotojai (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalis).  
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Projektų taisyklių 65 punkte nustatyta, jog bendruosius projektų reikalavimus (toliau – bendrieji 

reikalavimai), išdėstytus šių taisyklių 66 punkte, ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus projektų 

atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriuos ketinama finansuoti iš Europos Sąjungos  struktūrinių 

fondų lėšų. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir 

nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su Europos Sąjungos 

konkurencijos politikos nuostatomis (Projektų taisyklių 66.4 papunktis). Viso projekto įgyvendinimo 

metu projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus ir, kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, 

specialiuosius bei prioritetinius projektų atrankos kriterijus, išskyrus Stebėsenos komiteto patvirtintas 

išimtis dėl projektų atrankos kriterijų taikymo įgyvendinant projektus (Projektų taisyklių 77 punktas). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 71.4 

papunktyje nustatyta, jog Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti detalizuotos veiksmų programos ir 

priemonių įgyvendinimo plano nuostatos. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyta: jeigu 

taikomi, konkretūs reikalavimai dėl horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir 

nediskriminavimo) įgyvendinimo. Rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašą, visais atvejais turi būti 

atlikta projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos tikslinės grupės poreikių analizė ir remiantis jos 

išvadomis nustatytas universalaus dizaino principo (tai yra, produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), 

kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, neatsižvelgiant į jų funkcines galimybes, kūrimo 

principas, numatytas 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje) taikymo poreikis. Jeigu šios 

analizės metu nustatomas poreikis taikyti universalaus dizaino principą, Projektų finansavimo sąlygų 

apraše turi būti nurodyti konkretūs reikalavimai dėl šio principo taikymo (2014 m. spalio 8 d. nutarimo 

Nr. 1090 71.4.2 papunktis). 

Aplinkos ministro patvirtintame Apraše nustatyti reikalavimai, kuriais turi vadovautis 

pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamus projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 

patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr.  C(2014)6397, 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės  

Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas 

lankymui“ finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš 

Europos Sąjungos struktūrinių bei ESI fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą. 

Pagal Aprašo 35 bei 36 punktų nuostatas, negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą 
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poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos 

principų įgyvendinimui. Projekte neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie galėtų neigiamai paveikti  

darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. 

Iš Finansų ministerijos Tarnybai pateiktos Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 

duomenų nustatyta, jog Agentūra 2017 m. spalio 12 d. atliko Projekto įvertinimą dėl jo atitikties 

bendriesiems bei specialiesiems projektų finansavimo reikalavimams. Lentelės 4.3 punkte pažymėta, jog 

Projekte nėra numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.  

 Iš tyrimo metu surinktos medžiagos nustatyta, jog 2014 m. liepos 25 d. Birštono savivaldybės 

administracija statytojui Saugomų teritorijų tarnybai išdavė leidimą Bokšto statybai. . Leidime Nr. LNS-

22-140725-00016/(16.9)-L-017 pažymima, jog išduodamas leidimas statyti pagal 2014 metais parengtą 

statinio projektą: Nemuno kilpų regioninio parko apžvalgos bokšto Birštono vs., Birštono sen., Birštono 

sav. projektą. Pagal minėtą leidimą leidžiama statyti Bokštą bei susisiekimo komunikacijas, leidžiamų 

statyti statinių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai. Iš skundo tyrimo medžiagoje esančio Birštono 

savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus  

2014 m. liepos 18 d. rašto Nr. (16.9)-IRSSLD-046 „Dėl informacijos apie statybą leidžiantį dokumentą“ 

turinio nustatyta, jog per informacinę sistemą „Infostatyba“ Bokšto statybai gauti pritarimai iš visų 

atsakingų institucijų, taip pat ir Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos.  

 Atkreiptinas dėmesys, jog Statybų Reglamente įtvirtinti detalūs reikalavimai dėl statinių 

pritaikymo žmonių su negalia poreikiams. Šie reikalavimai taikomi rengiant statinių, nurodytų minėto 

reglamento I priede, statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, 

supaprastintą statybos, supaprastintą rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto aprašą, paprastojo 

remonto projektą ar paprastojo remonto aprašą arba keičiant statinių paskirtį į nurodytą reglamento 1 

priede paskirtį (Statybų Reglamento 1 str.). Pagal Statybų Reglamento I priedo nuostatas, į žmonėms su 

negalia pritaikomų statinių sąrašą patenka gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai bei susisiekimo 

komunikacijos (keliai, gatvės). Būtent minėtiems statiniams yra taikomos Statybų Reglamento nuostatos, 

pagal kurias, statant statinius, svarbius žmonėms su negalia, būtina suprojektuoti šiuos statinius tokiu 

būdu, kad būtų užtikrintas tiek patekimas į statinio vidų, tiek judėjimas statinio viduje, įrengiant tinkamo 

nuolydžio pandusus, keltuvus, liftus ir kitus įrengimus ar priemones. 
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 Pažymėtina, jog, pagal 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 

Nr. D1-713 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

12 punkto nuostatas, Bokštas yra priskirtinas kitos paskirties inžinerinių statinių kategorijai. Taigi Bokštas 

nepatenka į svarbių žmonėms su negalia statinių sąrašą, pateiktą Statybų Reglamente, todėl jam nėra 

taikomi šiame reglamente įtvirtinti reikalavimai dėl pritaikymo žmonių su negalia poreikiams. Pagal 

esamą teisinį reglamentavimą, Statybų Reglamento nuostatos taikomos tik aplink Bokštą esančioms 

susisiekimo komunikacijoms, t. y., gatvėms, takams, automobilių stovėjimo aikštelėms, bet ne pačiam 

Bokštui. Taigi statybų procesą reglamentuojančiais teisės aktais nenustatyta statytojui (Saugomų teritorijų 

tarnybai) pareiga asmenims su judėjimo negalia įrengti Bokšte keltuvą (liftą).  

 Pažymėtina, kad, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, Projekto rengimas bei įgyvendinimas, 

įskaitant Bokšto projektavimą, atitinka teisės aktų, įtvirtinančių Projekto įgyvendinimo procedūras bei 

statybų procesą, reikalavimus. Projektas Agentūros pripažintas tinkamu finansuoti pagal aplinkos ministro 

patvirtinto Aprašo bei Projektų Taisyklių reikalavimus, įskaitant ir jo atitiktį Aprašo nuostatoms dėl 

draudimo nustatyti apribojimus, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. 

 Europos Sąjungos Reglamento, įtvirtinančio bendruosius reikalavimus, vykdant projektus iš 

Europos struktūrinių ir ESI fondų lėšų, nuostatos įpareigoja, įgyvendinant projektus, užtikrinti 

nediskriminavimo principų įgyvendinimą. Pagal Reglamento nuostatas, vadovaujančiosios institucijos 

užtikrina, kad asmenys su negalia galėtų naudotis visais visuomenei prieinamais ar siūlomais ir ESI fondų 

bendrai finansuojamais produktais, prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra pagal taikytiną teisę, ir taip 

prisideda kuriant aplinką be kliūčių neįgaliesiems. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. 

nutarime Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytas reikalavimas, rengiant projektų finansavimo aprašus, 

atsižvelgti į universalaus dizaino principo pritaikymo poreikį, ir, esant tokiam poreikiui, apraše nustatyti 

detalius minėto principo taikymo būdus. Pažymėtina, jog pirmiau aptartose Aprašo nuostatose (35 bei 36 

punktuose) įtvirtintas tik bendro pobūdžio reikalavimas nepažeisti nediskriminavimo bei universalaus 

dizaino principų. Detalesni reikalavimai apžvalgos bokštų pritaikomumui Apraše nėra įtvirtinti. 

Atkreiptinas dėmesys, jog tokio pritaikomumo nereikalauja ir galiojantis Statybų Reglamentas.  

 Pažymėtina, jog Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatos įpareigoja valstybes nares imtis 

atitinkamų priemonių, siekiant rengti ir skleisti visuomenei prieinamų objektų ar jai teikiamų paslaugų 
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prieinamumo būtiniausius standartus ir gaires bei kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami. Valstybės narės, 

ratifikuodamos Konvenciją, įsipareigojo savo nacionalinėje teisėje įtvirtinti reikalavimus, taikomus 

pastatams, statiniams, kurie viešai prieinami ir naudojami visuomeninėms reikmėms.  

 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas 2014 m. gegužės 22 d. Konvencijos 9 straipsnio 

„Prieinamumas“ Generaliniame komentare (toliau – Komentaras) nurodė, jog prieinamumas yra būtina 

asmenų su negalia savarankiškumo ir galimybės visavertiškai bei lygiomis teisėmis su visais asmenimis 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime sąlyga. Neužtikrinus fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir 

ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų 

ar teikiamų paslaugų prieinamumo, asmenys su negalia neturėtų lygių galimybių dalyvauti bendruomenės, 

kurioje jie gyvena, veikloje (Komentaro 1 p.). Konvencija nustatyta pareiga visiems, tiek privatiems, tiek 

viešiesiems, subjektams, nepaisant jų teisinės formos, užtikrinti prieinamumą jų nuosavybės teise 

valdomuose pastatuose, taip pat padaryti prieinamą transporto infrastruktūrą, transporto priemones, 

informaciją bei komunikacijos priemones, paslaugas. Visi paslaugų teikėjai, tiek privatūs, tiek viešieji, 

privalo užtikrinti paslaugų prieinamumą, jeigu tik paslauga ar prekė yra teikiama ar prieinama visuomenei. 

Tokios pareigos pažeidimas yra laikomas diskriminaciniu elgesiu (Komentaro 13 p.). Prieinamumas yra 

būtina sąlyga, asmenims su negalia užtikrinant jų pagrindines teises ir laisves, galimybę gyventi 

savarankiškai, dalyvauti visuomeniniame gyvenime (Komentaro 14 p.). 

 Pažymėtina, jog apžvalgos bokštai yra sudėtinė infrastruktūros, sudarančios sąlygas asmenims, 

besilankantiems saugomose teritorijose arba valstybinės reikšmės parkuose, pažinti aplinką, užsiimti 

rekreacine veikla, dalis. Saugomų teritorijų, valstybinės reikšmės parkų arba kitų gamtos objektų lankymo 

paslauga yra teikiama neribotam asmenų skaičiui, siekiama į tokius objektus pritraukti kuo daugiau 

lankytojų. Taigi lankymasis apžvalgos bokštuose pripažintinas pakankamai svarbia visuomenei pažintinių 

bei rekreacinių paslaugų dalimi, todėl pagal Konvencijos nuostatas visi tokių paslaugų teikėjai įpareigoti 

dėti maksimalias pastangas, siekiant sudaryti sąlygas bokštuose lankytis visiems asmenims, nepaisant jų 

negalios.  

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog Saugomų teritorijų tarnybai, 

įgyvendinant Projektą, galiojančiuose teisės aktuose nėra įtvirtinta pareiga pritaikyti  Bokštą asmenų su 

negalia poreikiams. 

Lygių galimybių kontrolierė, remdamasi pirmiau nurodytomis aplinkybėmis bei vadovaudamasi 

Lygių galimybių įstatymo 17 str. 2 d. nuostata, suteikiančia teisę lygių galimybių kontrolieriui teikti 

išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo 
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įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų 

tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, rekomenduoja Aplinkos ministerijai 

apsvarstyti Statybų Reglamento bei Aprašo tobulinimo galimybę, šiuose teisės aktuose numatant pareigą 

dėl apžvalgos bokštų ir kitų rekreacinių paslaugų objektų, priskiriamų kitų inžinerinių statinių kategorijai, 

pritaikymo asmenų su negalia poreikiams. 

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

16 straipsniu, 29 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Pripažinti skundą nepagrįstu, nepasitvirtinus jame nurodytam pažeidimui. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, Saugomų teritorijų tarnybą, Aplinkos ministeriją, 

Finansų ministeriją. 

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją išnagrinėti šiame sprendime jai teikiamas rekomendacijas ir 

per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos informuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą 

apie nagrinėjimo rezultatus bei priimtus sprendimus. 

 

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 

 


