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2016-04-28 Nr. (16)SN-45)SP-42

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pagal 2016 m. kovo 29 d. Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) gautą G. U. (toliau - pareiškėjas) skundą atliko tyrimą dėl
galimos diskriminacijos negalios pagrindu.
Atliekant tyrimą, 2016 m. balandžio 7 d. raštu Nr. (16)SN-45)S-225 kreiptasi į Kauno teritorinės
darbo biržos 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 2015 m. kovo 27 d. jam nustatytas 10
proc. darbingumo lygis. Norėdamas įsidarbinti 2015 spalio 6 d. pareiškėjas užsiregistravo Kauno
teritorinėje darbo biržoje (Reg. Nr. PG-19-994503072). Pasak pareiškėjo, jis, žinodamas, kad pagal
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą būsimas jo darbdavys turės teisę į subsidiją, Lietuvos
darbo biržos portale sukūrė savo CV ir ieškojo darbo savarankiškai. 2016 m. sausio 6 d. UAB „(duomenys
neskelbtini)“ administracija Kauno teritorinėje darbo biržoje registravo laisvą duomenų bazių
administratoriaus darbo vietą Nr. DV-19-998451971 bei kreipėsi į Kauno teritorinės darbo biržą,
nurodydama, kad į šią vietą nori įdarbinti pareiškėją. Pasak pareiškėjo, Kauno teritorinės darbo biržos
darbuotojai motyvuodami finansavimo trūkumu atsisakė tarpininkauti įdarbinant G. U. Informacijos iš
Kauno teritorinės darbo biržos apie UAB „(duomenys neskelbtini)“ siūlomą darbo vietą pareiškėjas nurodo
taip pat negavęs. 2016 m. sausio 26 d. Kauno teritorinė darbo birža į UAB „(duomenys neskelbtini)“
siūlomą darbo vietą, vietoj pareiškėjo, rekomendavo kitą darbo ieškantį asmenį (rekomendacijos Nr. RK192016-974). 2016 m. vasario 29 d. pasibaigus laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo terminui, UAB

„(duomenys neskelbtini)“ vėl registravo laisvą darbo vietą Nr. DV-19-998429419. Skelbimas galioja iki
2016 m. gegužės 13 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ administracija pakartotinai kreipėsi į Kauno
teritorinės darbo biržos darbdavių poskyrį telefonu, nurodydama kad nori įdarbinti pareiškėją. Atsakymas
buvo neigiamas. 2016 m. kovo 23 d. darbdaviui buvo rekomenduotas kitas darbo ieškantis asmuo
(rekomendacijos Nr. RK19-2016-3225). Pareiškėjas pažymi, kad per visą registracijos darbo biržoje laiką iš
darbo biržos negavo nei vieno pasiūlymo įsidarbinti.
2. Kauno teritorinės darbo biržos direktorius 2016 m. balandžio 21 d. raštu Nr. S1-941(7.5)
informavo, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ laisvą darbo vietą Kauno teritorines darbo biržos tinklapyje
registravo 2016 m. sausio 6 d. Įmonei buvo pasiūlyta 12 kandidatų, atitinkančių darbdavio keliamus
reikalavimus. Darbdavys nepateikė pasiūlymo konkrečiai remiamojo įdarbinimo priemonei įgyvendinti,
todėl pirmiausiai įmonei buvo siūlomi tie kandidatai, kuriems pagal Kauno teritorinės darbo biržos
direktoriaus įsakymu patvirtintus prioritetus buvo numatyta remiamojo įdarbinimo priemonė, taip pat tie,
kurie nebuvo dirbę toje pačioje įmonėje - UAB „(duomenys neskelbtini)“. Įvertinus tai, kad per darbuotojo
paieškos laikotarpį įmonė tinkamo darbuotojo nepasirinko, o pageidavo įdarbinti tik p. G. U., įmonės
vadovui buvo suteikta papildoma konsultacija apie įdarbinimo subsidijuojant priemonės finansavimo tvarką
ir pasiūlymo dėl šios priemonės organizavimo pateikimą. UAB „(duomenys neskelbtini)“ pasiūlymą Darbo
biržai pateikė 2016 m. balandžio 15 d. Priėmus teigiamą sprendimą dėl įdarbinimo subsidijuojant
priemonės įgyvendinimo, G. U. įdarbintas UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2016 m. balandžio 25 d.
Direktorius pabrėžia, kad neįgaliųjų integracija į darbo rinką yra vienas svarbiausių Kauno
teritorinės darbo biržos prioritetų. 2016 metų kovo 29 d. duomenimis Kauno teritorinėje darbo biržoje
registruota 2,2 tūkst. negalią turinčių darbo ieškančiųjų. Per pirmuosius šių metų mėnesius įdarbinta
daugiau nei 250 neįgaliųjų, 11 – dalyvauja profesinės reabilitacijos priemonėje, 10 – įdarbinti į
neįgaliesiems įsteigtas darbo vietas, 5 – dalyvauja profesinio mokymo priemonėje, o 13 – įdarbinimo
subsidijuojant priemonėje. Numatoma, kad Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir profesinės
reabilitacijos programoje iki metų pabaigos dalyvaus nemažiau nei 450 Kauno teritorinėje darbo biržoje
registruotų neįgaliųjų. Taip pat neįgaliesiems siūloma įsidarbinti Kauno regione veikiančiose socialinėse
arba neįgaliųjų socialinėse įmonėse, gaunančių tikslinę valstybės pagalbą pagal Lietuvos Respublikos
socialinių įmonių įstatymą, kurių yra 34. Vien pirmaisiais šių metų mėnesiais socialinėms ir neįgaliųjų
socialinėms įmonėms buvo skirta 106 tūkst. eurų Valstybės biudžeto lėšų neterminuotam neįgaliųjų
įdarbinimui remti.
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k o n s t a t u o j a:
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Tyrimo metu nustatyta, jog Kauno teritorinė birža tenkino 2016 m. balandžio 15 d. UAB
„(duomenys neskelbtini)“ prašymą dėl įdarbinimo subsidijuojant priemonės įgyvendinimo. G. U. įdarbintas
UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2016 m. balandžio 25 d.
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-45 tyrimą, nutraukus lygias teises galimai pažeidžiančias veikas.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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