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2021-08-24   Nr. (21)SN-70)SP-39 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2021 m. balandžio 19 d. gautas 

pareiškėjo Vilniaus musulmonų sunitų bendruomenės (toliau vadinama ir Bendruomene arba 

Pareiškėjas) skundas, kuriame nurodoma, kad 2018 m. birželio 20 d. pasirašyta sutartis Nr. 49SUN-32-

(14.49.58.) su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; jos pagrindu Bendruomenė gavo 

žemės sklypą, kuriame ketino statyti Vilniaus mečetę ir religinį kultūros centrą. 2020 m. gegužės 22 d. 

su SĮ „Vilniaus planas“ pasirašyta sutartis Nr. VP 20-89 dėl detaliojo plano koregavimo. Vilniaus miesto 

savivaldybei (toliau vadinama ir Savivaldybė) įkėlus koregavimo duomenis į sistemą, SĮ „Vilniaus 

planas“ pradėjo darbus dėl detaliojo plano koregavimo, pagal kuriuos reikalingas viešinimas buvo 

suplanuotas iki 2020 metų gruodžio mėnesio pabaigos. Dėl pandemijos minėti darbai vėlavo, 2021 m. 

vasario 12 d. pasirašytas raštas dėl viešinimo koregavimo, bet statybos  darbai nebuvo pradėti.  

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė (toliau – Lygių galimybių 

kontrolierė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio  

1 ir 2 dalimis, 2021 m. balandžio 29 d., gegužės 3 d., 21 d., 31 d., birželio 28 d., 2021 m. balandžio  

29 d., raštu Nr. (21)SN-70)S-208 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Savivaldybę, prašydama ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos (kuo skubiau) pateikti paaiškinimą: kokioje 

dokumentų derinimo stadijoje yra pasiruošimas pradėti Vilniaus mečetės ir religinio kultūros centro 

statybas; dėl kokių priežasčių Savivaldybė atsisakė atlikti viešinimo procedūrą; kokių veiksmų 

Savivaldybė ėmėsi dėl Vilniaus mečetės ir religinio kultūros centro statybų; dėl kokios priežasties ir 

remiantis kokiais teisės aktais  Savivaldybė derindama detaliojo plano sprendinių koregavimą kreipėsi į 
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Valstybės saugumo departamentą; ar dėl visų religinių konfesijų maldos namų statybų detaliojo plano 

koregavimo Savivaldybė privalo kreiptis į Valstybės saugumo departamentą. 

 2021 m. liepos 12 d. Tarnyboje gautas Savivaldybės raštas Nr. A51-60207/21-(3.3.2.36E-VM) 

„Dėl Informacijos pateikimo“, kuriame nurodyta, kad Vilniaus mečetės ir religinio kultūros centro 

statybos negali būti pradėtos, nes joms įgyvendinti nėra parengtas techninis projektas ir gautas statybą 

leidžiantis dokumentas. Kol nėra suderintas ir patvirtintas teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano 

sprendinių koregavimas sklype Ilgalaukio g. 29, dėl Vilniaus miesto mečetės ir religinio kultūros centro 

statybos projektas nerengiamas ir negalima atlikti jokių statybos darbų, nes jiems reikalingas statybą 

leidžiantis dokumentas.  

 2021 m. liepos 23 d. Tarnybos atstovui susisiekus su Savivaldybės atstovu, telefoninio pokalbio 

metu buvo paaiškinta, kad Bendruomenė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu 

įpareigoti Savivaldybę nustatyti viešinimo sąlygas ir atlikti per protingą terminą viešinimo procedūras.  

 2021 m. liepos 19 d. Lygių galimybių kontrolierė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, sprendimu Nr. (21)SN-70 nusprendė pratęsti tyrimo  

Nr. (21)SN-70 terminą iki 2021 m. rugpjūčio 19 d.  

 2021 m. rugpjūčio 9 d. Savivaldybė pateikė duomenis, kad Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme yra iškelta administracinė byla Nr. eI2-3852-535/2021 pagal Pareiškėjo 

Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės skundą, kuriuo Bendruomenė prašo teismo 

įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę nustatyti viešinimo sąlygas ir atlikti per protingą terminą 

viešinimo procedūras dėl teritorijų planavimo dokumento, kuriame nustatyti Pareiškėjo valdomo 0,8472 

ha ploto žemės sklypo, Ilgalaukio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0071:574), sprendiniai, koregavimo. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

Skundo tyrimo metu vertinama, ar Vilniaus miesto savivaldybė, neatlikdama Vilniaus miesto 

mečetės ir religinio kultūrinio centro statybos projekto viešinimo procedūros, sudarė vienodas sąlygas 

gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant, be kita ko, religijos, t. y. ar užtikrino nuostatos, numatytos 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkte, įgyvendinimą. 
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Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniuose teisės aktuose diskriminacija, pačia 

bendriausia šio žodžio prasme, reiškia teisių sumažinimą arba atėmimą tam tikrai kategorijai asmenų dėl 

kokių nors požymių. Diskriminacijos sąvoka paprastai siejama su lygių galimybių, lygiateisiškumo 

pažeidimu, o nediskriminavimas – su asmenų lygaus traktavimo, lygių galimybių realizavimo 

kategorijomis. Konstitucinė diskriminacijos samprata atskleidžiama pasiremiant Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 29 str., kuriame numatyta, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar 

pareigūnams visi asmenys lygūs, ir nurodoma, jog žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam 

privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų pagrindu.  

Konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas pažeidžiamas, kai tam tikra grupė asmenų, 

kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip 

traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas 

traktavimas būtų objektyviai pateisintinas. Asmenų lygybės principas iš esmės reiškia diskriminacijos 

draudimą, o diskriminacija dažniausiai suprantama kaip žmogaus teisių varžymas ar tam tikrų privilegijų 

teikimas, atsižvelgiant į lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų požymius. 

Nagrinėjamu atveju Pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą, teigdamas, kad 2020 m. gegužės 22 d. su SĮ 

„Vilniaus planas“ pasirašyta sutartis Nr. VP 20-89 dėl detaliojo plano koregavimo.  Savivaldybei įkėlus 

koregavimo duomenis į sistemą, SĮ „Vilniaus planas“ pradėjo darbus dėl detaliojo plano koregavimo, 

pagal kuriuos reikalingas viešinimas buvo suplanuotas iki 2020 metų gruodžio mėnesio pabaigos. Dėl 

pandemijos minėti darbai vėlavo, 2021 m. vasario 12 d. pasirašytas raštas dėl viešinimo koregavimo, bet 

statybos  darbai nebuvo pradėti.  

Pagal Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punktą, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų 

teikėjas, įgyvendindamas lygias galimybes, 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. 

Savivaldybė pateikė duomenis, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra iškelta 

administracinė byla Nr. eI2-3852-535/2021 pagal Pareiškėjo Vilniaus musulmonų sunitų religinės 

bendruomenės skundą dėl Savivaldybės įpareigojimo atlikti viešinimo procedūrą. 
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Lygių galimybių įstatymo 27 str. 1 d. 4 punkte nurodoma, kad lygių galimybių kontrolierius ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, 

apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas 

arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme. 

Vadovaujantis šia nuostata, Lygių galimybių kontrolierė negali nagrinėti Pareiškėjo skundo, nes 

skundas tuo pačiu klausimu nagrinėjamas teisme. Teismui nenustačius aplinkybių dėl Savivaldybės 

galimo piktnaudžiavimo atlikti viešinimo darbus, klausimas dėl galimos diskriminacijos religijos 

pagrindu negali būti nagrinėjamas.  

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 17 straipsniu ir  

27 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 29 straipsnio 4 dalimi, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

  

1. Nutraukiu Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės skundo tyrimą, kadangi 

skundas tuo pačiu klausimu nagrinėjamas teisme. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją ir Savivaldybę. 

 

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        Birutė Sabatauskaitė 


