LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU
TEIKIANT STIPENDIJAS PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS TYRIMO
2019 m. kovo 29 d. Nr. (19)SN-27)SP-51
Vilnius
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2019 m. vasario 5 d. gautas VšĮ
„Plaukimas visiems“ (toliau – Pareiškėjas) skundas, kuriame nurodoma, jog 2019 m. sausio 31 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau vadinama ir Savivaldybe) tinklalapyje www.klaipeda.lt buvo
paskelbta informacija apie tai, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti
paraiškas perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2019 metais. Paraiškas gali
teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotos bei Klaipėdos mieste sportinę
veiklą vykdančios sporto organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių, Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus, kurios yra pasirašiusios
sutartį su sportininku dėl jo ugdymo. Stipendijos skiriamos: Klaipėdos miesto olimpinių individualių
sporto šakų sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip paskutiniuosius dvejus metus
atstovavo Klaipėdos miestui sporto šakos rinktinėse; už praėjusių metų geriausią sportininko pasiektą
rezultatą. Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti.
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perspektyviems sportininkams tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-211.
Pareiškėjas teigia, jog paaiškinimo, kodėl nurodomos perspektyvių sportininkų amžiaus ribos
(nuo 14 iki 29 metų), nėra; skirtingose sporto šakose aukšti sportiniai rezultatai pasiekiami būnant
skirtingo amžiaus. Pavyzdžiui, gimnastikos, plaukimo sporto šakų sportininkai aukštų rezultatų
pasiekia būdami 12–13 metų, o kitų sporto šakų, pavyzdžiui, irklavimo, buriavimo, šiuolaikinės
penkiakovės, triatlono, jojimo, stendinio šaudymo, šaudymo iš lanko ir kt., sportininkai geriausius
rezultatus pasiekia būdami vyresni nei 30 metų amžiaus.
Pareiškėjas prašo atlikti tyrimą ir nustatyti, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T2-211, kuriame nurodomos asmenų, siekiančių perspektyvaus sportininko stipendijos,
amžiaus ribos, nepažeidžia asmenų lygias galimybes įtvirtinančių įstatymų nuostatų.
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Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė (toliau – lygių
galimybių kontrolierė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio
2 dalimi, 2019 m. vasario 8 d. raštu Nr. (19)SN-27)S-146 kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės
administraciją, prašydama atsakyti į klausimus, ar Savivaldybė gali patvirtinti skunde nurodytas
aplinkybes; ar visiems Klaipėdos mieste sportuojantiems aukšto meistriškumo sportininkams, nepaisant jų
amžiaus, yra sudarytos vienodos galimybės būti remiamiems Savivaldybės, gauti stipendijas, kitą finansinę
paramą sportinei veiklai vykdyti; kokiais kriterijais remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendime Nr. T2-211 yra nustatytos sportininkų, siekiančių perspektyvaus sportininko stipendijos,
amžiaus ribos; dėl kokių priežasčių toks sprendimas priimtas; kokiais teisės aktais remiantis priimtas
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-211. Taip pat paprašyta
pateikti kitą su tyrimo esme susijusią reikšmingą informaciją bei įrodymus.

Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
2019 m. vasario 25 d. Tarnyboje gautame Savivaldybės rašte Nr. (4.28E)-R2-525 nurodoma,
kad 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-211 (toliau – Tarybos Sprendimas) buvo patvirtintas
Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas), kurio 6 punkte nustatyta, jog stipendijos skiriamos už praėjusių metų geriausią
sportininko pasiektą rezultatą pagal Aprašo priedą Klaipėdos miesto olimpinių individualių sporto šakų
sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip dvejus paskutinius metus atstovavo Klaipėdos
miestui sporto šakos rinktinėse. Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus apribojimo, gali būti
taikoma išimtis stipendijai gauti, pateiktą prašymą nagrinėjant nustatyta tvarka.
Klaipėdos mieste sportuojantiems aukšto meistriškumo sportininkams yra sudarytos vienodos
galimybės būti remiamiems Klaipėdos miesto savivaldybės ir gauti stipendijas. Aprašo 6 punkte yra
numatytas ne tik amžiaus ribojimas nuo 14 iki 29 metų, bet ir taikoma išimtis dėl amžiaus –
sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti, pateiktas
prašymas nagrinėjamas bendrąja tvarka. Sportininkai yra reitinguojami (Aprašo 16 punktas),
vertinamos jų paraiškos.
Savivaldybės rašte taip pat nurodoma, jog pagrindinis kriterijus, numatant Apraše amžiaus
ribas, – siekis sudaryti sąlygas jauniems, talentingiems bei perspektyviems sportininkams gauti
skatinamąsias stipendijas, paskatinti siekti aukštų sportinių rezultatų bei tinkamai atstovauti Klaipėdos
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miestui ir Lietuvai įvairiose tarptautinėse varžybose. Papildomas kriterijus – galimybė suteikti
stipendijas neįgaliesiems. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė stipendijų skyrimo amžių nuo
14 iki 29 metų, išskirdama jauno amžiaus sportininkus, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
jaunimo pagrindų įstatyme. Profesionalūs sportininkai, turintys 30 ir daugiau metų, dirba pagal
sportinės veiklos sutartis. Rašte pateiktas paaiškinimas, jog Tarybos Sprendimas priimtas
vadovaujantis Tarybos Sprendimo priėmimo metu galiojusių įstatymų nuostatomis:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 dalimi, kurioje buvo
nustatyta, jog savarankiškoji (Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija yra
kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;
- Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (galiojantis pavadinimas – Lietuvos
Respublikos sporto įstatymas) 12 straipsniu, pagal kurio 3 dalies nuostatas savivaldybių tarybos gali
nustatyti stipendijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo sportininkams kriterijus
ir tvarką, taip pat premijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo savivaldybių
rinktinių nariams kriterijus ir tvarką;
- Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, kurioje apibrėžiamas
jauno asmens amžius (nuo 14 iki 29 metų), ir 4 straipsnio 8 dalimi, kurioje buvo nustatyta, kad jaunimo
politika įgyvendinama Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytomis sąlygomis sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto srityje. Jaunimo politika –
kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas
formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla,
kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
2019 m. kovo 22 d. gautame Savivaldybės administracijos atstovės elektroniniame laiške
nurodoma, kad yra priimtas Savivaldybės Vertinimo komisijos, priimančios sprendimus dėl stipendijų
sportininkams skyrimo, sprendimas skirti stipendiją 32 metų sportininkui, neatitinkančiam Apraše
nurodyto amžiaus (nuo 14 iki 29 metų). Pateiktame Vertinimo komisijos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio
protokole Nr. SKP-16 nurodoma, jog: „<...> taip pat Vertinimo komisijos nariams kilo diskusija dėl E.
V. amžiaus, nes stipendija gali būti skiriama sportininkams nuo 14 iki 29 metų. R. R. komisijos nariams
paaiškino, kad pagal stipendijų skyrimo aprašą sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus
apribojimo, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti, pateiktą prašymą nagrinėjant nustatyta tvarka.
Taip pat buvo pastebėta, kad E. V. pasiektas rezultatas yra labai aukšto rango varžybose, t. y. Pasaulio
čempionate užimta aukšta vieta (14 iš 31 dalyvių). Komisijos nariai pritarė dėl stipendijos skyrimo E.
V. <...>.“
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Lygių galimybių kontrolierė

k o n s t a t u o j a:
Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Tarybos Sprendimo nuostatos, reglamentuojančios
stipendijų skyrimo Klaipėdos miesto sportininkams tvarką, nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos savivaldybių pareigos užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų
įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos.
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.
Tiesioginės diskriminacijos išimtimi laikomi įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai
tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis (Lygių
galimybių įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.).
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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 amžiaus, 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, 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.
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).
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 29 punkte nustatyta, kad kūno kultūros ir
sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas yra savarankiškoji (Konstitucijos ir įstatymų
nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija.
Remiantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 3 straipsnio 1 punkto nuostatomis,
sporto veikla grindžiama lygiateisiškumo principu, reiškiančiu, kad visi asmenys, nepaisant jų lyties,
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rasės, tautybės, kalbos, kilmės, amžiaus, negalios, religijos ar tikėjimo, seksualinės orientacijos ir
socialinės ar ekonominės padėties, turi lygias teises sportuoti.
Sporto įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta savivaldybių kompetencija sporto srityje. Pagal minėtą
straipsnį, savivaldybės taryba, atsižvelgdama į valstybinę sporto strategiją, sporto prioritetus, švietimo,
mokslo ir sporto ministro patvirtintą strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius,
nustato savivaldybės ilgalaikius sporto plėtros tikslus, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas
sporto sritis, skatina viešą ir privačią partnerystę sporto srityje; nustato sporto srityje veikiančių fizinių
ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus ir tvarką; programų ar
projektų pagrindu finansuoja ir kitaip prisideda prie savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių sporto
srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos.
Jaunimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jaunas asmuo yra nuo 14 iki 29
metų (įskaitytinai).
Aprašo 2 punkte rašoma, jog Savivaldybės stipendijų skyrimo tikslas – sudaryti sportininkams
optimalias sąlygas pasirengti ir atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvos Respublikai tarptautinėse
sporto varžybose, skatinti talentingus bei perspektyvius sportininkus tobulinti meistriškumą siekiant
aukštų sportinių rezultatų. Savivaldybės stipendijos mokamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų,
numatytų Savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto plėtros programai, ir negali viršyti šiai
programos priemonei skiriamų lėšų dydžio (3 p.). Stipendijos skiriamos už praėjusių metų geriausią
sportininko pasiektą rezultatą pagal Aprašo priedą Klaipėdos miesto olimpinių individualių sporto šakų
sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip paskutinius dvejus metus atstovavo Klaipėdos
miestui sporto šakos rinktinėse. Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus apribojimo, gali būti
taikoma išimtis stipendijai gauti, pateiktą prašymą nagrinėjant nustatyta tvarka (6 p.). Paraiškas
stipendijai gauti gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotos bei
Klaipėdos mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos (toliau – Sporto organizacijos),
veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymus, kurios yra pasirašiusios sutartį su sportininku dėl jo ugdymo. Sporto
organizacijos užpildo nustatytą paraiškos formą, kuri tvirtinama Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu (7 p.). Vertinimo komisija prieš priimdama sprendimus, sudaro sportininkų,
atitinkančių reikalavimus ir galinčių gauti stipendiją, reitingą pagal varžybų statusą ir užimtą vietą (nuo
aukščiausio – pasaulio čempionato, parolimpinių, kurčiųjų žaidynių iki žemiausio – Europos jaunimo
olimpinio festivalio, Europos jaunimo neįgaliųjų čempionato) (16 p.). Kūno kultūros ir sporto plėtros
programos priemonėje esant mažiau lėšų, nei apskaičiuotas lėšų poreikis sportininkų stipendijoms
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skirti, pirmumo teisė gauti stipendiją sudaroma sportininkams, dalyvavusiems aukštesnio rango
varžybose, užėmusiems aukštesnę vietą (17 p.). Atsižvelgdamas į pateiktas Vertinimo komisijos
rekomendacijas, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų
paskiria stipendijas konkretiems sportininkams (16 p.).
Nagrinėjamu atveju tyrimas atliekamas dėl Aprašo 6 punkto, pagal kurį stipendijos skiriamos
sportininkams nuo 14 iki 29 metų amžiaus, t. y., tiriama, ar asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų
arba vyresni nei 29 metų, neatsiduria blogesnėje padėtyje, lyginant su asmenimis nuo 14 iki 29 metų
amžiaus.
Pažymėtina, jog Tarnyboje nėra gautas konkretaus sportininko, kuriam atsisakyta skirti
Savivaldybės stipendiją dėl to, kad jis nepatenka į nurodytą amžiaus grupę (nuo 14 iki 29 metų),
skundas, tačiau šiuo atveju tiriama, ar Aprašo nuostatos negalėtų ateityje užkirsti kelio sportininkui,
pretenduojančiam gauti stipendiją bei esančiam jaunesniam nei 14 metų arba vyresniam nei 29 metų
amžiaus, pasinaudoti teise gauti pinigines lėšas (stipendiją) sportinei veiklai vykdyti Klaipėdos mieste,
lyginant su asmenimis nuo 14 iki 29 metų amžiaus.
Kaip nustatyta iš pirmiau cituotų Aprašo 6 punkto nuostatų, pretenduoti gauti stipendiją gali
ir asmenys, kurie neatitinka nurodyto amžiaus kriterijaus (yra jaunesni nei 14 metų arba vyresni 29
metų), tačiau atitinka kitus Apraše nurodytus kriterijus. Pagal Aprašo nuostatas, asmenys,
neatitinkantys amžiaus ribojimo (nuo 14 iki 29 metų), gali teikti paraiškas dėl stipendijos ir jų paraiškos
nagrinėjamos bendrąja tvarka.
Remiantis pirmiau aptartomis Aprašo nuostatomis, Savivaldybės teiktais paaiškinimais,
konstatuotina, jog stipendiją pagal minėto Aprašo nuostatas turi teisę gauti (arba pretenduoti gauti)
asmuo, kuris atitinka šiuos kriterijus:
1) yra nuo 14 iki 29 metų arba kito amžiaus;
2) yra talentingas bei perspektyvus sportininkas, t. y., galima tikėtis, kad sportininkas ateityje
pasieks aukštų sportinių rezultatų bei tinkamai atstovaus Klaipėdos miestui bei Lietuvos Respublikai;
3) ne mažiau kaip paskutinius dvejus metus atstovavo Klaipėdos miestui sporto šakos
rinktinėse;
4) praėjusiais metais pasiekė aukštus rezultatus sporto varžybose.
Pagal Aprašo nuostatas, stipendiją iš Savivaldybės biudžeto gali gauti (pretenduoti gauti)
asmenys, kurie atitinka visus pirmiau išvardintus kriterijus, t. y., nepakanka būti jauno amžiaus, būtina
priklausyti sporto šakos rinktinei, dalyvauti varžybose bei atstovauti Klaipėdos miestui pastaruosius
dvejus metus bei Savivaldybės sudarytos Vertinimo komisijos būti įvertintam kaip perspektyviam ir
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gabiam sportininkui. Tik visi išvardinti kriterijai, jų visuma sudaro sąlygas asmeniui pretenduoti gauti
Savivaldybės stipendiją. Asmeniui, neatitinkančiam bent vieno iš minėtų kriterijų, stipendija iš miesto
biudžeto lėšų nebūtų skiriama. Pavyzdžiui, sportuojančiam jaunam asmeniui (nuo 14 iki 29 metų),
tačiau neatstovavusiam Klaipėdos miestui pastaruosius dvejus metus arba nepriklausančiam sporto
šakos rinkinei arba kurio Vertinimo komisija neįvertintų kaip pakankamai talentingo ir gabaus
sportininko, gebėsiančio tinkamai atstovauti Klaipėdos miestui nacionalinėse arba tarptautinėse sporto
varžybose, stipendija nebūtų skiriama, nors jis ir atitinka amžiaus kriterijų – nuo 14 iki 29 metų.
Pažymėtina, kad pirmiau cituotose Vietos savivaldos, Sporto, Jaunimo politikos pagrindų
įstatymų nuostatose nustatyta savivaldybių teisė savo nuožiūra atrinkti iš savivaldybės biudžeto
prioriteto tvarka remiamas sporto sritis, fizinių bei juridinių asmenų grupes, įskaitant ir stipendijų
savivaldybėje sportuojantiems bei atstovaujantiems sportininkams skyrimo tvarkos nustatymą. Kita
vertus, šie įstatymai konkrečių išimčių, kuriose būtų reglamentuojamas amžiaus ribojimas (nuo 14 iki
29 metų) bei su minėtomis amžiaus ribomis siejama piniginė parama sportininkams iš savivaldybių
biudžetų, nenustato. Taigi Savivaldybės Tarybos Sprendime nustatytos amžiaus ribos nuo 14 iki 29
metų nėra pagrįstos konkrečiomis įstatymų nuostatomis (Lygių galimybių įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.).
Išanalizavus Aprašo nuostatas, akivaizdu, kad yra net keletas kriterijų (gabumai, talentas,
sportinė veikla), pagal kuriuos Klaipėdos mieste sportuojantiems asmenims gali būti skiriamos
stipendijos sportinei veiklai vykdyti. Pažymėtina, jog tik visų Apraše nurodytų kriterijų visuma lemia,
kad sportininkui iš savivaldybės biudžeto lėšų galėtų būti paskirta stipendija. Svarbu akcentuoti, jog,
pagal Aprašo nuostatas, kiekvieno sportininko savybės, gabumai, sportinė veikla ir kiti Apraše įvardinti
kriterijai yra vertinami individualiai, tuo tikslu sudarytoje Vertinimo komisijoje.
Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pateiktos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio
protokolo Nr. SKP-16 medžiagos turinio nustatyta, jog praktikoje stipendija paskirta sportininkui,
neatitinkančiam amžiaus ribos nuo 14 iki 29 metų.
Taigi, išanalizavus Aprašo nuostatas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pateiktus
paaiškinimus bei kitus įrodymus, konstatuotina, jog Apraše nurodytas sportininkų, galinčių gauti
stipendiją, amžius nuo 14 iki 29 metų nėra esminis kriterijus, lemiantis stipendijos skyrimą konkrečiam
sportininkui. Visų Apraše nurodytų savybių visuma, individualaus jų vertinimo rezultatas savivaldybės
Vertinimo komisijoje lemia stipendijos konkrečiam sportininkui skyrimą.
Išanalizavus nustatytas aplinkybes, nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog Klaipėdos miesto
savivaldybė, Apraše nustatydama kriterijus, kuriais remiantis sportininkams suteikiamos stipendijos,
padarė pažeidimą, įtvirtintą Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
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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, Klaipėdos miesto savivaldybės admininistraciją.
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

