LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
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DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS TAUTYBĖS PAGRINDU DARBO SANTYKIŲ SRITYJE
2015-06-29 Nr. (15)-SN-144)SPVilnius
Lygių galimybių kontrolierė A. Lobačevskytė, pagal gautą skundą atliko tyrimą dėl galimos
diskriminacijos tautybės pagrindu darbo santykių srityje. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2015 m.
balandžio 29 d. pagal darbo skelbimą telefonu +37068258030 paskambinus dėl pagalbinio darbuotojo
darbo jam buvo mandagiai atsakyta, kad atvyktų į būstinę Titnago g. 19 pokalbiui. Nuvykus nurodytu
adresu pareiškėją pasitiko vyriškis, kuris, vos pareiškėją pamatęs, pareiškė, kad čigonų į darbą nepriima ir
baigė pokalbį. Pareiškėjas nurodo, kad jis yra graikas, toks būsimo darbdavio elgesys jį įžeidė ir jis
pasijuto diskriminuojamas tautybės pagrindu.
Lygių galimybių kontrolierė
nustatė:
1. UAB ,,Concretum“ buveinė registruota Žirmūnų g. 102-58 Vilniuje. Titnago g. 19, (UAB PERI
teritorija ) yra darbo vieta. Kaip Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai paaiškino UAB ,,Concretum“
rinkodaros vadovė A. Vidugirienė1 su pareiškėju buvo šnekėta telefonu ir jis buvo pakviestas į darbo
pokalbį Sandėlių g. 16, tačiau pareiškėjas nesuprato ir nuvyko į Titnago g., 19.
2. Pareiškėjo nurodytu adresu Titnago g. 19 yra įsikūrusi ne viena įmonė, kuri ten vykdo veiklą.
Lygių galimybių kontrolierė

k o n s t a t u o j a:
1. Bendraujant su pareiškėju nepavyko nustatyti su kuo konkrečiai kalbėjo pastarasis, jis negalėjo
patvirtinti, kad kalbėjo būtent su UAB ,,Concretum“ atstovu.
2. Kaip atsiliepime į skundą nurodo UAB ,,Concretum“ rinkodaros vadovė A. Vidugirienė,
pareiškėjo nurodytu adresu, t. y. Titnago g. 19, veiklą vykdo kelios įmonės, todėl jie negalintys prisiimti
atsakomybės už galimai įvykusį incidentą.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių
įstatymo 15 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo (toliauMVLGĮ) 24 straipsnio 1 dalies 5 punktu,
Lygių galimybių kontrolierė
nusprendžia:
1. Nutraukti tyrimą trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą.
2. Remiantis MVLGĮ 12 straipsnio 2 dalimi rekomenduoti UAB ,,Concretum“ administracijai
bendraujant su pretendentais bei rengiant darbo skelbimus siekti informacijos tikslumo.
3. Su tyrimo pažyma supažindinti pareiškėją.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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