
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU BEI GALIMAI NEPAGRĮSTO 

REIKALAVIMO IŠ DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ INFORMACIJOS APIE JŲ ŠEIMINĘ 

PADĖTĮ, AMŽIŲ IR PRIVATŲ GYVENIMĄ UAB „EUROCASH1“ TYRIMO 

 

2017 m. vasario 17 d. Nr. (16)SI-70)SP-15 

Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2016 m. gruodžio 15 d. gauta 

informacija, jog 2016 metų gruodį asmuo kreipėsi į UAB „EUROCASH1“ (toliau – ir Bendrovė) dėl 

darbo apsaugos darbuotojui Klaipėdoje, Šilutės pl. 28, esančioje parduotuvėje „Depo“ (UAB „DEPO 

DIY LT“). Pareiškėjui buvo nurodyta, jog parduotuvės „Depo“ administracijos nurodymu į šias pareigas 

priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.  

2016 m. gruodžio 15 d. patikrinus Bendrovės interneto tinklalapį, skiltyje „Karjera“ rasta 

informacija, jog darbo ieškantiems asmenims siūloma užpildyti kandidato anketą, kurioje darbo 

ieškantys asmenys, be kita ko, privalo pateikti duomenis apie savo amžių, tautybę, šeiminę padėtį bei 

neįgalumo lygį. 

2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė A. Skardžiuvienė 

(toliau – lygių galimybių kontrolierė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi (įstatymo redakcija iki 2016 m. gruodžio 31 d.), pradėjo tyrimą 

savo iniciatyva dėl galimų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 p. ir Moterų ir vyrų 

lygių galimybių įstatymo 8 str. (įstatymo redakcija iki 2016 m. gruodžio 31 d.) pažeidimų. 

Lygių galimybių kontrolierė, vadovaudamasi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 25 str. 2 d. 

(įstatymo redakcija iki 2016 m. gruodžio 31 d.), 2016 m. gruodžio 22 d. raštais Nr. (16)SI-70)S-1045 ir 

Nr. (16)SI-70)S-1046 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Bendrovės ir UAB „DEPO DIY LT“ 

administracijas, prašydama pateikti paaiškinimus bei kitą, su tyrimo esme susijusią reikšmingą, 

informaciją ir įrodymus. 2017 m. sausio 12 d. raštu Nr. (16)SI-70)S-26 „Pakartotinai dėl informacijos 

pateikimo“ UAB „DEPO DIY LT“ administracijai išsiųstas pakartotinis paklausimas. 
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2017 m. sausio 19 d. lygių galimybių kontrolierės sprendimu Nr. (16)SI-70 „Dėl tyrimo termino 

pratęsimo“, vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 22 str. (įstatymo redakcija iki 2016 

m. gruodžio 31 d.), tyrimo terminas pratęstas iki 2017 m. vasario 20 d. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

1. Bendrovės direktorius 2016 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. S/16-2098 „Dėl informacijos 

pateikimo“ (toliau – raštas) nurodė, jog Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su UAB „DEPO DIY LT“ dėl 

apsaugos paslaugų teikimo šios įmonės parduotuvėje „Depo“ (Šilutės pl. 28, Klaipėda). Rašte nurodoma, 

jog asmenims, teikiantiems paslaugas pagal minėtą sutartį, amžiaus cenzas nėra numatytas. Direktorius 

pateikia informaciją, jog šiuo metu „Depo“ parduotuvėje dirba 14 Bendrovės darbuotojų, iš kurių 6 

darbuotojų amžius yra nuo 50 iki 57 metų.  

Pateikdamas paaiškinimą dėl reikalavimo, pildant kandidato anketą, darbo ieškantiems asmenims 

pateikti duomenis apie savo amžių, tautybę, šeiminę padėtį bei neįgalumo lygį, Bendrovės direktorius 

rašte nurodė, jog tai daroma vykdant galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pasak Bendrovės direktoriaus, 

pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 6 str. 1 d., saugos vadovu ir apsaugos 

darbuotoju gali būti Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių, kurios yra ES ir (ar) NATO narės 

arba EEE susitarimo dalyvės, pilietis, sulaukęs 18 metų, tinkamos sveikatos, išlaikęs apsaugos 

darbuotojo egzaminą ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Apsaugos darbuotojams, vykdantiems 

asmens ir turto saugą su šaunamaisiais ginklais, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimai. Asmens ir turto saugos įstatymo 6 str. 2 d. 1 p. numatyta, jog 

apsaugos darbuotoju negali būti asmuo, kurio sveikata neatitinka apsaugos darbuotojų sveikatai keliamų 

reikalavimų. Rašte nurodoma, jog, vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, buvo reikalaujama 

duomenų apie kandidatų amžių, pilietybę ir neįgalumo lygį. Pasak Bendrovės direktoriaus, duomenų apie 

kandidatų šeiminę padėtį reikalaujama, siekiant darbuotojams tinkamai pritaikyti neapmokestinamų 

pajamų dydžius bei dėl dovanų, kurias Bendrovės administracija dovanoja darbuotojų vaikams. 

2. UAB „DEPO DIY LT“ direktorius 2017 m. sausio 19 d. rašte Nr. 2017/01-01 „Dėl informacijos 

pateikimo“ nurodė, jog UAB „DEPO DIY LT“ yra pasirašiusi sutartį su Bendrove dėl apsaugos paslaugų 

teikimo. Pasak direktoriaus, UAB „DEPO DIY LT“ niekuomet netaikė ir nenurodė taikyti amžiaus 

apribojimų Bendrovės darbuotojams. UAB „DEPO DIY LT“ nedalyvauja Bendrovės darbuotojų 

atrankose ir neturi duomenų, kad vykdant šias atrankas kandidatams būtų taikomi amžiaus apribojimai.  
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Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar: 1) Bendrovė, priimdama į darbą asmenis apsaugos 

paslaugų teikimui UAB „DEPO DIY LT“, visiems kandidatams, neatsižvelgiant į jų amžių, taikė 

vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, t. y., ar Bendrovė tinkamai vykdė pareigą, numatytą Lygių 

galimybių įstatymo 7 str. 1 p.; 2) Bendrovės administracija, reikalaudama iš darbo ieškančių asmenų 

pateikti duomenis apie savo amžių, tautybę, šeiminę padėtį bei neįgalumo lygį, laikėsi draudimo, 

numatyto Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 16 str.1. 

1. Pažymėtina, jog 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. 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, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų 

požymius. 

Pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus reglamentuojančio įstatymo – 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos – 29 str. nurodoma, jog žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam 

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

pažiūrų pagrindu. Asmenų lygybės principas yra konstitucinės žmogaus prigimtinės teisės būti 

traktuojamam vienodai garantija. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir 

draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. 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, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius (Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 17/97). 

                                                           
1 Iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 8 str. 
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Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 p. nurodoma, jog, įgyvendindamas lygias galimybes, 

darbdavys, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar 

pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, priimdamas į darbą, į 

valstybės tarnybą privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, išskyrus šio įstatymo 2 str. 7 d. 

7 p. nustatytą atvejį. Pagal Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. 7 p., tiesiogine diskriminacija nelaikoma, 

kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus 

savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra 

proporcingas. 

Tyrimo metu nustatyta, jog Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su UAB „DEPO DIY LT“ dėl 

apsaugos paslaugų teikimo šios įmonės parduotuvėje „Depo“ (Šilutės pl. 28, Klaipėda). Asmenims, 

teikiantiems paslaugas pagal minėtą sutartį (Bendrovės darbuotojams), amžiaus cenzas nėra numatytas. 

Šiuo metu „Depo“ parduotuvėje dirba (teikia paslaugas) 14 Bendrovės darbuotojų, iš kurių 6 darbuotojų 

amžius yra nuo 50 iki 57 metų. UAB „DEPO DIY LT“ netaikė ir nenurodė taikyti amžiaus apribojimų 

Bendrovės darbuotojams. UAB „DEPO DIY LT“ nedalyvavo Bendrovės darbuotojų atrankose ir neturi 

duomenų, kad vykdant šias atrankas kandidatams būtų taikyti amžiaus apribojimai. 

Konstatuotina, jog tyrimo metu negauta objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, jog 

Bendrovė, priimdama į darbą asmenis apsaugos paslaugų teikimui UAB „DEPO DIY LT“, nevykdė 

pareigos, numatytos Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 p., ar ją vykdė netinkamai. 

2. Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 16 str., be kita ko, iš darbo ieškančių asmenų 

draudžiama reikalauti informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus šiame įstatyme numatytus 

atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus. 

Bendrovės direktoriaus teigimu, pateikti minimą informaciją reikalauta, vykdant galiojančių 

teisės aktų nuostatas. Pasak Bendrovės direktoriaus, pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos 

įstatymo 6 str. 1 d., saugos vadovu ir apsaugos darbuotoju gali būti Lietuvos Respublikos, taip pat 

užsienio valstybių, kurios yra ES ir (ar) NATO narės arba EEE susitarimo dalyvės, pilietis, sulaukęs 18 

metų, tinkamos sveikatos, išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą ir gavęs apsaugos darbuotojo 

pažymėjimą. Apsaugos darbuotojams, vykdantiems asmens ir turto saugą su šaunamaisiais ginklais, 

papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimai. Asmens 

ir turto saugos įstatymo 6 str. 2 d. 1 p. numatyta, jog apsaugos darbuotoju negali būti asmuo, kurio 

sveikata neatitinka apsaugos darbuotojų sveikatai keliamų reikalavimų. Bendrovės rašte nurodoma, jog 

vadovaujantis minimomis teisės aktų nuostatomis, buvo reikalaujama duomenų apie kandidatų amžių, 

pilietybę ir neįgalumo lygį. Pasak Bendrovės direktoriaus, duomenų apie kandidatų šeiminę padėtį 
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reikalaujama, siekiant darbuotojams tinkamai pritaikyti neapmokestinamų pajamų dydžius bei dėl 

dovanų, kurias Bendrovės administracija dovanoja darbuotojų vaikams. 

Pabrėžtina, jog Bendrovės tinklalapyje, pildant kandidato anketą, darbo ieškantiems asmenims 

privalu pateikti duomenis apie savo tautybę, o ne pilietybę, kaip nurodoma Bendrovės Tarnybai 

pateiktame rašte. 

Atkreiptinas dėmesys, jog Asmens ir turto saugos įstatymo 6 str. 1 d. numatytas tik minimalus 

apsaugos darbuotojo amžius – 18 metų. Dėl šios priežasties Bendrovės administracijos reikalavimas 

darbo ieškantiems asmenims nurodyti savo tikslų amžių (vietoje teisėto reikalavimo, kad asmuo privalo 

būti ne jaunesnis kaip 18 metų) negali būti laikytinas objektyviai pagrįstu. 

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 8 p., asmens 

duomenys, be kita ko, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme (tautybe) ir sveikata (negalia), 

laikytini ypatingais asmens duomenimis, kurių tvarkymui, pagal minimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., būtinas 

duomenų subjekto sutikimas. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 10 str. 1 d. numatyta, jog 

asmens duomenis apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) gali tvarkyti 

įgaliotas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas. Asmens sveikatos paslaptis turi būti saugoma pagal 

Civilinį kodeksą, pacientų teises reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų 

sąrašo patvirtinimo“, inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus 

objektus, darbas įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą. Asmenys, pageidaujantys užimti šias pareigas, 

privalo pasitikrinti sveikatą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka 

(toliau – Tvarka). Pagal Tvarkos 13 priedo 12 p., išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo gali priimti 

išimtinai tik šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas. Darytina išvada, jog 

darbdaviui nesuteikta teisė rinkti duomenis apie asmens (darbuotojo arba darbo ieškančio asmens) 

sveikatos būklę (taip pat ir negalią) bei vertinti su tuo susijusį asmens profesinį tinkamumą užimti 

siūlomas pareigas. 

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 1 d., 

neapmokestinamasis pajamų dydis (kurio apskaičiavimui turi įtakos asmens darbingumo lygis, šeiminė 

padėtis ir auginamų vaikų skaičius), taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 

santykiais susijusioms pajamoms. Darytina išvada, jog Bendrovės reikalavimas pateikti duomenis apie 

darbingumo lygį ir šeimyninę (šeiminę) padėtį iš asmenų, su kuriais Bendrovė dar nėra sudariusi darbo 

sutarties (nėra sukurti darbo santykiai), yra nepagrįstas. 
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Pastebėtina, jog Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apibendrinime2 yra pabrėžiama, jog 

darbdavio reikalaujami pertekliniai kandidatų į darbuotojus duomenys (šeiminė padėtis, tautybė ir kt.) 

yra renkami ir tvarkomi neteisėtai. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų pateikimas, dar nesant 

laisvai konkrečiai darbo vietai, nėra laikoma personalo valdymu. 

Konstatuotina, jog Bendrovės administracija, Bendrovės interneto tinklalapyje esančioje 

kandidato anketoje nepagrįstai reikalaudama iš darbo ieškančių asmenų pateikti duomenis apie savo 

amžių, tautybę, šeiminę padėtį bei neįgalumo lygį, nesilaikė draudimo, numatyto Moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymo 16 str. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 

19 str. 1 d. ir 3 d., Lygių galimybių įstatymo 16 str., 17 str., 29 str. 2 d. 5 p. bei 6 p., 30 str. 3 d., 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Nutraukti tyrimo dalį dėl darbdavio pareigos, numatytos Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 p., 

nevykdymo ar jos netinkamo vykdymo, nepasitvirtinus nurodytiems pažeidimams. 

2. Įspėti Bendrovės direktorių dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 16 str. numatyto 

draudimo nesilaikymo. 

3.  Įpareigoti Bendrovės direktorių išnagrinėti šį sprendimą ir apie nagrinėjimo rezultatus bei 

sprendimo vykdymą iki 2017 m. vasario 27 d. informuoti lygių galimybių kontrolierių. 

4. Su sprendimu supažindinti Bendrovės administraciją, UAB „DEPO DIY LT“ administraciją. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė    Agneta Skardžiuvienė 

                                                           
2 Tikrinimų dėl kandidatų į darbuotojus, darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo prekybos 
centruose rezultatų apibendrinimas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 2015 m. 


