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Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 5 d. gavo skundą dėl galimai 

diskriminuojančių darbo skelbimų lyties, amžiaus ir negalios pagrindais. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 18 straipsnio 3 

dalimi, lygių galimybių kontrolierė 2016 m gegužės 6 d. sprendimu pradėjo tyrimą savo iniciatyva. 

Atliekant tyrimą, 2016 m. gegužės 17 d. raštu Nr. (16)SI-29)S-399 ir 2016 m. birželio 2 d. raštu Nr. 

(16)SI-29)S-452 kreiptasi į UAB „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – ir bendrovė) administraciją, prašant 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikti paaiškinimą dėl atliekamo tyrimo 

aplinkybių. 

 2016 m. birželio 2 d. raštu Nr. (16)SI-29)S-452 Tarnyba kreipėsi į bendrovės administraciją, prašant 

pateikti paaiškinimą dėl atliekamo tyrimo aplinkybių. Raštas buvo siunčiamas registruotu paštu, bendrovės 

registracijos ir nurodytos buveinės adresu (duomenys neskelbtini). AB „Lietuvos paštas“ grąžino Tarnybos 

siųstą laišką, nurodant, jog gavėjas jo neatsiėmė pašte.  

2016 m. birželio 27 d. kreiptasi į bendrovės vadovę, prašant Tarnybai pateikti paaiškinimą dėl 

atliekamo tyrimo aplinkybių. 

2016 m. birželio 27 d. Tarnybos darbuotojai telefonu susisiekė su bendrovės direktore, kuri nurodė, 

jog (duomenys neskelbtini), bendrovės buveinės nėra, dėl to Tarnybos siųstų raštų negavo. Po pokalbio 

telefonu, Tarnybos paklausimas pakartotinai buvo nusiųstas asmeniniu bendrovės direktorės el. p. 

„(duomenys neskelbtini)“. 

2016 m. liepos 29 d. ir 30 d. kreiptasi į UAB „Diginet LT“, valdančios interneto tinklalapį 

cvbankas.lt, administraciją, prašant pateikti informaciją dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu išplatintų 

darbo skelbimų užsakymo aplinkybių. 

 2016 m. birželio 2 d. lygių galimybių kontrolierės sprendimu Nr. (16)SI-29 „Dėl tyrimo termino 

pratęsimo“, vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 22 str., tyrimo terminas pratęstas iki 

2016 m. rugpjūčio 6 d. 
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n u s t a t ė: 

 

1. 2016 m. birželio 27 d. susisiekus su bendrovės direktore telefonu, ji paaiškino, kad bendrovė 

darbo skelbimų nėra skelbusi. Nurodė, jog bendrovės pagrindinė veikla – prekyba laikrodžiais. Bendrovė 

veikia nuo 2008 metų. Bendrovės personalas yra suformuotas, naujų darbuotojų įdarbinti poreikio nėra. Be 

to direktorė pastebi, jog skelbimuose, dėl kurių atliekamas tyrimas, nurodytos pareigybės nesuderinamos su 

bendrovės veiklos rūšimi. 

2. 2016 m. liepos 8 d. paaiškinime bendrovės direktorė nurodė, jog skelbimų, dėl kurių Tarnyboje 

atliekamas tyrimas, bendrovė neskelbė, 2016 metais interneto tinklalapyje cvbankas.lt jokių paslaugų 

neužsakinėjo. Gavusi Tarnybos raštą, bendrovės vadovė kreipėsi į cvbankas.lt administraciją ir pareikalavo 

bendrovės vardu įdėtus darbo skelbimus pašalinti. 

3. 2016 m. liepos 29 d. ir rugpjūčio 1 d. UAB „Diginet LT“, valdanti interneto tinklalapį 

cvbankas.lt, administracija informavo Tarnybą, jog skelbimus dėl kurių Tarnyboje atliekamas tyrimas 

2016 m. kovo 26 d. užsakė ir apmokėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“. Darbo skelbimų turinys buvo 

atsiųstas el. p. (duomenys neskelbtini). Kontaktinio asmens vardas Andrius. 2016 m. balandžio 29 d. ir 

liepos 8 d. darbo skelbimų turinys buvo pakoreguotas bei pakeista informacija apie darbdavį, vietoje 

bendrovės, nurodytos UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“. 

4. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis nustatyta, jog įmonės pavadinimu „(duomenys 

neskelbtini)“ įregistruotos nėra. UAB „(duomenys neskelbtini)“ (į. k. (duomenys neskelbtini)) vadovas 

pakeistas 2016 m. gegužės 17 d., UAB „(duomenys neskelbtini)“ (į. k. (duomenys neskelbtini)) vadovas 

pakeistas 2016 m. kovo 30 d. 

5. Tyrimo metu patikrinus cvbankas.lt tinklalapį nustatyta, jog bendrovės vardu paskelbti darbo 

skelbimai, dėl kurių Tarnyboje buvo atliekamas tyrimas, pašalinti. 
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k o n s t a t u o j a: 

 

1. Tyrimo metu buvo nustatoma, ar 2016 m. gegužės 6 d. interneto tinklalapyje cvbankas.lt 

platintuose darbo skelbimuose, kuriuose nurodoma, jog bendrovė siūlo darbą tekstų rašytojui, buhalterei ir 

prekių aprašytojui, pagrįstai nurodoma, jog šie darbai siūlomi tik asmenims su negalia, vyresniems nei 55 

metų amžiaus arba moteriai (buhalterės pareigoms). Neįrodžius šių reikalavimų pagrįstumo, tai yra, nesant 

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotinas Lygių galimybių 

įstatymo 11 straipsnio, kuriame nurodoma, jog skelbimuose priimti į darbą valstybės tarnybą arba mokytis 

draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
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socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu, pažeidimas.  

2. Bendrovės direktorė nurodė, jog skelbimų, dėl kurių Tarnyboje atliekamas tyrimas, bendrovė 

neskelbė, 2016 metais interneto tinklalapyje cvbankas.lt jokių paslaugų neužsakinėjo. Gavusi Tarnybos 

raštą, bendrovės vadovė kreipėsi į cvbankas.lt administraciją ir paprašė bendrovės vardu įdėtus darbo 

skelbimus pašalinti. 

3. UAB „Diginet LT“, valdančios interneto tinklalapį cvbankas.lt, administracija informavo 

Tarnybą, jog bendrovės vardu skelbtus darbo skelbimus, dėl kurių Tarnyboje buvo atliekamas tyrimas, 

2016 m. kovo 26 d. užsakė ir apmokėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“. Darbo skelbimų turinys buvo 

atsiųstas el. p. (duomenys neskelbtini). Kontaktinio asmens vardas Andrius. 2016 m. balandžio 29 d. ir 

liepos 8 d. darbo skelbimų turinys buvo pakoreguotas bei pakeista informacija apie darbdavį, vietoje 

bendrovės, nurodytos UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“. Darbo skelbimų 

paskyros pavadinimas pakeistas iš bendrovės į UAB „(duomenys neskelbtini)“. 

4. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis nustatyta, jog įmonės pavadinimu „(duomenys 

neskelbtini)“ įregistruotos nėra. UAB „(duomenys neskelbtini)“ (į. k. (duomenys neskelbtini)) vadovas 

pakeistas 2016 m. gegužės 17 d., UAB „(duomenys neskelbtini)“ (į. k. (duomenys neskelbtini)) vadovas 

pakeistas 2016 m. kovo 30 d.  

5. Patikrinus cvbankas.lt tinklalapį nustatyta, jog bendrovės vardu paskelbti darbo skelbimai, dėl 

kurių Tarnyboje buvo atliekamas tyrimas, pašalinti. 

6. Tyrimo metu nėra galimybės nustatyti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 23 str. 1 d. 

nurodytų aplinkybių. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 str., 15 str., Moterų 

ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 str. 5 p., 
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n u s p r e n d ž i a: 

 

Baigti tyrimą Nr. (16)SI-29, nutraukus galimai lygias teises pažeidžiančias veikas. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė       Agneta Lobačevskytė 


