
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS PAGRINDU  

PRIIMANT Į KAUNO MIESTO LOPŠELĮ-DARŽELĮ TYRIMO  

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. (19)SN-62)SP-69 

Vilnius 

 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2019 m. kovo 7 d. gautas pareiškėjos 

duomenys neskelbtini (toliau – Pareiškėja) skundas, kuriame ji nurodė, kad augina dukrą, turinčią vidutinę 

negalią. Pareiškėja teigė, jog dukra įtraukta į laukiančiųjų patekti į Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 

grupę sąrašus. Pareiškėja taip pat nurodė, jog 2017 metais Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus 

(toliau – Skyrius) atstovai Pareiškėjai paaiškino, jog Pareiškėjos dukra 2017 metais laukiančiųjų sąraše 

buvo „pirma už brūkšnio“, tačiau 2018 metais į minėtą darželį ji nebuvo priimta. Pareiškėja, teikdama 

prašymą dėl dukters ugdymo Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje, taip pat prašė skirti dukrai į pagalbą 

auklėtojo padėjėją. Pareiškėja skunde nurodė, kad trejus metus laukė eilėje patekti į įprasto ugdymo grupę 

Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje. Skyriaus darbuotojus informavus apie vaiko negalią ir atėjus laikui 

lankyti darželį, Skyriaus darbuotojai Pareiškėją informavo, kad dukra yra „eilėje pirma už brūkšnio“ ir į 

darželį, esantį prie pat namų, nepatenka. Skyrius parengė dokumentus dėl vaiko priėmimo į specialios 

grupės darželį „Spindulėlis“, kuris yra labai toli nuo Pareiškėjos namų. Pareiškėjos teigimu, „vaikas buvo 

nukreiptas į specialiojo ugdymo grupę darželyje, vadovaujantis PPT (Pedagoginės psichologinės 

tarnybos) išvadomis, kurios yra tik rekomendacinio pobūdžio, bet jomis įstaiga vadovavosi kaip pagrindu, 

skirstant vaikus į darželio grupes“ (citatų kalba netaisyta). Pareiškėja nurodė, jog pageidauja, kad vaikas 

išmoktų kalbėti bendraudamas su kitais kalbančiais vaikais, integruotųsi į visuomenę, todėl jam būtina 

lankyti įprasto ugdymo grupę, užtikrinant vaikui auklėtojo padėjėjo pagalbą.  

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė (toliau – lygių 

galimybių kontrolierė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio  

2 dalimi, 2019 m. kovo 19 d. raštu Nr. (19)SN-62)S-250 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės 
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administraciją, prašydama patvirtinti arba paneigti faktą, jog, Pareiškėjos dukrai sulaukus eilės gauti vietą 

įprastinio ugdymo grupėje Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje, ją atsisakyta suteikti ir vaikui buvo 

suteikta vieta vaikų lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“; teirautasi, dėl kokių priežasčių atsisakyta suteikti 

Pareiškėjos dukrai vietą įprastinio ugdymo grupėje (Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje), kodėl, kokiais 

kriterijais remiantis vaikui skirta vieta vaikų lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“; dėl kokių priežasčių 

atsisakyta Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje skirti vaikui auklėtojo padėjėją; kokios sąlygos yra 

sudaromos vaikams su negalia lankyti bendrojo ugdymo grupes Kauno lopšeliuose-darželiuose; kaip yra 

įgyvendinamas vaikų su negalia įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose; kokia tvarka vaikų 

lopšeliuose-darželiuose vaikams su negalia yra skiriamos auklėtojų padėjėjų (kitų jiems būtinų 

specialistų) paslaugos, kaip šioms reikmėms tenkinti yra skirstomos savivaldybės lėšos; paprašyta pateikti 

kitą su tyrimo esme susijusią reikšmingą informaciją bei įrodymus, įskaitant Pareiškėjos Skyriui teiktus 

dokumentus bei Skyriaus teiktus dokumentus Pareiškėjai. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

2019 m. balandžio 4 d. Tarnyboje gautame rašytiniame Kauno miesto savivaldybės 

administracijos rašte Nr. (33.192)2-919 nurodoma, jog Pareiškėjos dukra nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. lanko 

Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“. Pareiškėja nesikreipė į Skyrių dėl dukters priėmimo į Kauno 

Aleksoto lopšelį-darželį ar dėl auklėtojo padėjėjo skyrimo šioje įstaigoje. Skyrius nerengė dokumentų, 

kad mergaitė patektų į Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“, Pareiškėjos dukrai nepatekus į pageidaujamą 

lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą buvo pasiūlyta kita ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje buvo 

laisva vieta. Savivaldybės administracija teiginio, kad, Pareiškėjos dukrai sulaukus eilės gauti vietą 

įprastinio ugdymo grupėje Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje, vieta nebuvo suteikta, patvirtinti negali, 

nes Pareiškėjos dukra nepateko į šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą (pagal eilę savivaldybės duomenų 

bazėje „Vaikų priėmimas į Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“). Eilės 

sudaromos kompiuterine programa, kuri sukurta pagal galiojančius teisės aktus. Priimamų į ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų sąrašus sudaro pati įstaiga, direktorius įsakymu tvirtina 

priimamų vaikų sąrašus. Kauno miesto savivaldybėje prašymus galima pateikti į dvi ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas. Pareiškėja prašymą buvo pateikusi tik į vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą, todėl buvo 
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pasiūlyta įstaiga, kurioje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo laisva vieta. Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje 

2017–2018 mokslo metais nebuvo laisvų vietų, todėl Pareiškėjos dukrai buvo pasiūlytas Kauno lopšelis-

darželis „Spindulėlis“, atsižvelgiant į Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 2017 m. kovo 14 d. 

pažymą Nr. 141-21 „Dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo“. Šioje pažymoje 

nurodyta, kad Pareiškėjos dukrai nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduojama teikti 

logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pagalbą. Taip pat atsižvelgta į priedo 

prie 2017 m. kovo 14 d. pažymos Nr. 141-2  3-iajame punkte „Ugdymosi vietos parinkimas ar / ir aplinkos 

pritaikymas“ teiktą rekomendaciją vaiką ugdyti specialiojoje ikimokyklinio ugdymo mokykloje arba 

specialiojoje grupėje. 

2017 m. rugpjūčio 17 d. mergaitės tėvas kreipėsi į Kauno miesto socialinių paslaugų centrą dėl 

bendrųjų socialinių (transporto organizavimo) paslaugų jo dukrai. 2017 m. rugsėjo 4 d. buvo pasirašyta 

sutartis ir pradėta teikti transporto paslaugas. Paslaugos teiktos periodiškai, pagal iš anksto el. paštu tėvų 

pateiktą grafiką. Už suteiktas paslaugas tėvai atsiskaitydavo pervesdami lėšas į įstaigos atsiskaitomąją 

sąskaitą. Paskutinį kartą transporto organizavimo paslauga Pareiškėjos dukrai teikta 2018 m. spalio 

mėnesį, nes Pareiškėja el. paštu socialinę darbuotoją informavo, kad paslaugų teikimą norima sustabdyti. 

Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje neatsisakyta skirti auklėtojo padėjėjo etatą, jis neskirtas, nes 

Pareiškėjos dukra nepateko į šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą.  

Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra sudarytos sąlygos ugdytis vaikams, turintiems 

negalią, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Rašte taip pat nurodoma, jog savivaldybė siekia 

įgyvendinti valstybinės ir švietimo strategijos nuostatas – švietimo prieinamumą, socialinį teisingumą ir 

kiekvieno besimokančiojo ugdymo kokybę, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymą integruoja, deda 

pastangas, kad būtų vykdomas ir užtikrintas įtraukusis ugdymas, sumažinta vaikų atskirtis, siekiant juos 

kuo labiau integruoti į visuomenę. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms auklėtojo padėjėjo etatai ar kitų 

specialistų etatai yra skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, lėšos skirstomos 

vadovaujantis 2018 m. spalio 9 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-490 „Dėl mokymo 

lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

2019 m. gegužės 15 d. Pareiškėja el. paštu informavo Tarnybą, kad jos dukra priimama į darželį, 

esantį prie pat Pareiškėjos namų (Kauno Aleksoto lopšelį-darželį), dukrai grupėje skiriamas auklėtojo 

padėjėjas ir socialinis pedagogas. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 
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k o n s t a t u o j a: 

 

2019 m. gegužės 15 d. Pareiškėja informavo Tarnybą, kad jos dukra priimama į Kauno Aleksoto 

lopšelį-darželį, dukrai grupėje skirtas auklėtojo padėjėjas ir socialinis pedagogas, t. y. Pareiškėjos skunde 

nurodyti lygias galimybes galimai pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti. 

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatomis, tyrimas dėl 

galimo lygių galimybių pažeidimo nutraukiamas tuo atveju, kai lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai 

nutraukiami. 

Atsižvelgiant į tai, kad galimą lygių galimybių pažeidimą sudarantys veiksmai nutraukti, tyrimas 

dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu priimant į Kauno lopelį-darželį nutrauktinas.  

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

16 straipsniu, 29 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Tyrimą dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu priimant į Kauno lopelį-darželį 

nutraukti, kadangi galimai lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai nutraukti. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, Kauno miesto savivaldybės administraciją. 

 

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 


