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2016-05-04  Nr. (16)SN-58)SP-45 

  

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pagal 2015 m. lapkričio 23 d. Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) gautą D. S. (toliau - pareiškėjas) skundą atliko tyrimą dėl 

galimos diskriminacijos negalios pagrindu.  

 Atliekant tyrimą, 2016 m. balandžio 28d. raštu Nr. (16)SN-58)S-276 kreiptasi į UAB „Maxima LT“ 

(toliau – bendrovė) parduotuvės, esančios A. Baranausko g. 4, Anykščiuose (toliau - parduotuvė) 

administraciją, prašant pateikti paaiškinimą dėl pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

1. Tarnybai 2016 m. balandžio 7 d. pateiktame pareiškėjo skunde informuojama, kad parduotuvės 

pastatas galimai nepritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims. Nurodoma, jog parduotuvė yra 

išsidėsčiusi per tris aukštus. Į viršutinius aukštus galima patekti tik laiptais, kurie nėra pritaikyti žmonėm su 

judėjimo negalia. Dėl šios priežasties neįgaliesiems galimai 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. Bendrovės plėtros ir statybų valdymo departamento direktorius 2016 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 

SR-16-1646 informavo, kad parduotuvės pastate yra įrengtas vertikalaus kėlimo lyninis būgninis keltuvas 

asmenims su negalia, kurio tipas (modelis) MS.05.128. SPBK-1 (MS.04.114.KKLK) su mišriu valdymu 

(toliau - liftas), užtikrinantis minėtų asmenų pakėlimą į parduotuvės pastato antrą ir trečią aukštus ir jų 

nuleidimą žemyn. 

Liftas yra patikrintas pagal Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Europos Bendrijos Tarybos 

direktyvos 98/37/EB dėl mašinų saugos) nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos 

reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtina Liftui išduotas EB tipo tyrimo sertifikatas Nr. 1399/2006/05. 
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Bendrovė pažymi, kad šalia parduotuvės pastato yra įrengtas nuožulnus judėjimo paviršius 

vertikaliems aukščių skirtumams įveikti, t.y. pandusas, užtikrinantis asmenims su negalia patekimą į 

parduotuvės pastatą. Šalia esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje taip pat yra atskira 

parkavimo vieta, skirta tik asmenims su negalia, kuri pažymėta žmonių su negalia informacijos ženklu. 

Bendrovė patvirtina, kad parduotuvės darbuotojai visada yra pasiruošę ir siekia padėti asmenims su 

negalia. 

3. 2016 m. gegužės 4 d. Tarnybos darbuotojai susisiekė su Anykščių rajono neįgaliųjų draugija. 

Šios draugijos atstovai partvirtino, jog parduotuvės pastate yra įrengtas liftas, kuriuo neįgaliojo vežimėliu 

besinaudojantys asmenys gal laisvai patekti į bet kurį parduotuvės aukštą. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

Tyrimo metu nustatyta, jog parduotuvės pastatas yra pritaikytas judėjimo negalią turinčių asmenų 

poreikiams. Tai yra, skunde nurodyta informacija dėl galimo Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 

1 punkto pažeidimo nepasitvirtino.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu, 15 

straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 4 punktu, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

Baigti skundo Nr. (16)SN-58 tyrimą, nepasitvirtinus jame nurodytiems pažeidimams. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė       Agneta Lobačevskytė 


