
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 
 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU  

LAIKRAŠČIO „ROKIŠKIO SIRENA“ DARBO SKELBIME  

TYRIMO 

 

2017 m. spalio 19 d.   Nr. (17)SN-211)SP-76 

Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje 2017 m. spalio 16 d. buvo gautas J. T. (toliau ir – 

Pareiškėjas) skundas, kuriame nurodoma, kad socialinio tinklo Facebook paskyroje laikraščio 

„Rokiškio Sirena“ platinamas darbo skelbimas, kuriame pavaizduotas moteriškas siluetas ir  

tekstas „Būk žurnaliste. Mūsų komanda ieško TAVĘS. Nesvarbu, ar esi „profė“, ar tik nori 

pabandyti. Jei esi drąsi, turi vairuotojo pažymėjimą ir moki lietuviškai – siųsk savo CV ir 

kandidatuok!“, toliau nurodant įmonės logotipą ir kontaktus, kuriais reikėtų kreiptis dėl darbo. 

Pareiškėjas mano, kad taip yra diskriminuojama lyties pagrindu. 

2017 m. spalio 16 d. „Rokiškio Sirena“ vadovas buvo informuotas apie pradėtą tyrimą dėl 

galimos diskriminacijos lyties pagrindu.  

 

Lygių galimybių kontrolierius 

 

n u s t a t ė: 

 

Tarnyboje 2017 m. spalio 17 d. gautas UAB „Rokiškio Sirena“ direktoriaus S. T. 

elektroniniu būdu pateiktas laiškas, kuriame nurodoma, kad skelbimas dėl darbuotojo paieškos yra 

ištrintas, o ateityje bus vadovaujamasi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

rekomendacijomis. 

 



Lygių galimybių kontrolierius 

 

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

 

Skundo tyrimo metu nustatyta, jog socialinio tinklo Facebook paskyroje „Rokiškio Sirena“ 

buvo platinamas darbo skelbimas dėl ieškomo darbuotojo žurnalisto pareigoms, bet pareigos 

nurodomos tik moteriškąja gimine, o  reikalavimai suformuluoti tik kandidatėms moterims. 2017 

m. spalio 17 d. gautame elektroniniame laiške UAB „Rokiškio Sirena“ direktorius S. T. nurodė, 

kad galimai dėl lyties diskriminuojantis skelbimas yra pašalintas. 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, 

jog, kai lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai (neveikimas) nutraukiami, tyrimas nutraukiamas. 

Atsižvelgiant į tai, jog Pareiškėjo nurodyti galimai lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai 

yra nutraukti (darbo skelbimas yra pašalintas), tyrimas dėl lyties pagrindu galimai 

diskriminuojančio darbo skelbimo nutrauktinas. 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lygių galimybių įstatymo 16 

straipsniu, 17 straipsniu, 29 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 

 

Lygių galimybių kontrolierius: 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Tyrimą dėl galimai lyties pagrindu diskriminuojančio darbo skelbimo nutraukti. 

2. Su sprendimu supažindinti pareiškėją J. T. ir UAB „Rokiškio Sirena“ direktorių S. 

T. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 

Vilnius) arba apygardos administraciniam teismui. 

 

 

Seimo kontrolierius,  

laikinai pavaduojantis lygių galimybių kontrolierių     Raimondas Šukys 

 


