LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
PAŽYMA
DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS PAGRINDU PARDUODANT PREKES
TYRIMO
2016-03-31 Nr. (16)SN-12)SP-28
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pagal 2016 m. vasario 1 d. Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) gautą M. R. (toliau - pareiškėjas) skundą atliko tyrimą dėl
galimos diskriminacijos negalios pagrindu.
Atliekant tyrimą, 2016 m. vasario 12 d. raštu Nr. (16)SN-12)S-86 kreiptasi į UAB „(duomenys
neskelbtini)“ administraciją, prašant pateikti paaiškinimą dėl pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių.
Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
1. Tarnybai pateiktame pareiškėjo skunde nurodoma, jog UAB „(duomenys neskelbtini)“ prekybos
centro, esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – Prekybos centras), pastatas nepritaikytas judėjimo negalią
turintiems asmenims. Nurodoma, jog Prekybos centras yra išsidėstęs per du aukštus. Į antrąjį aukštą galima
patekti tik laiptais, kurie nėra pritaikyti žmonėm su judėjimo negalia. Pasak pareiškėjo, anksčiau buvo
leidžiama neįgaliesiems pasinaudoti tarnybiniu (krovininiu) liftu, dabar tai neleidžiama. Dėl šios priežasties
neįgaliesiems nėra sudaromos sąlygos įsigyti prekes vienodomis sąlygomis su kitais pirkėjais, tai yra,
galimas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 d. 1 p. pažeidimas.
2. UAB „(duomenys neskelbtini)“ Statybos skyriaus vadovas A. K. 2016 m. vasario 29 d. raštu Nr.
SR-16-737 informavo, kad 2016 m. vasario 29 d. Prekybos centras yra uždaromas rekonstrukcijai.
Pažymima, kad po Prekybos centro rekonstrukcijos pastatas bus vieno aukšto, todėl nurodyta
problema yra išsprendžiama.
Lygių galimybių kontrolierė
k o n s t a t u o j a:
1. Tyrimo metu buvo nustatoma, ar judėjimo negalią turintiems asmenims dėl Prekybos centro
pastato galimo nepritaikymo neįgaliųjų poreikiams nėra apribojama galimybė įsigyti prekes. Tai yra, ar

nėra pažeidžiami Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisų konvencijos (toliau – Konvencija) 9 straipsnio 1 dalies
bei Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimai.
2. Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog valstybės, šios Konvencijos šalys, siekdamos,
kad neįgalieji galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, imasi
atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto,
informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei
prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
3. Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog, įgyvendindamas lygias
galimybes, prekių pardavėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos,
privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pat prekes.
Jei prekių pardavimo vieta ir jos aplinka nepritaikyta neįgaliųjų poreikiams, dėl ko neįgalieji negali
ten patekti (judėti), akivaizdu, jog jiems tokiais veiksmais (neveikimu) apribojama galimybė įsigyti prekes.
4. Tyrimo metu nustatyta, jog Prekybos centro pastatas yra dviejų aukštų. Į Prekybos centro antrąjį
aukštą pirkėjai gali patekti tik laiptais, pastate nėra įrengtas liftas ar keltuvas. Tai yra, Prekybos centro
pastatas galimai nėra pritaikytas asmenų su judėjimo negalia poreikiams pagal reikalavimus numatytus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ patvirtiname Statybos
reglamente.
5. 2016 m. vasario 29 d. Prekybos centras uždarytas rekonstrukcijai. Po rekonstrukcijos pastato
prieinamumo kliūtys neįgaliesiems bus pašalintos – jis bus vieno aukšto.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu, 15
straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 punktu,
Lygių galimybių kontrolierė
n u s p r e n d ž i a:
Baigti skundo Nr. (16)SN-12 tyrimą, nutraukus lygias teises galimai pažeidžiančias veikas.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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