LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU
UAB „LAMEES“ DARBO SKELBIME TYRIMO

2018 m. sausio 9 d. Nr. (17)SN-266)SP-3
Vilnius
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2017 m. gruodžio 29 d. buvo
gautas pareiškėjos I. (toliau – Pareiškėja) skundas dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu
UAB „Lamees“ darbo skelbime. Skunde pateikta nuoroda į interneto tinklalapyje www.cv.lt
publikuotą darbo skelbimą. Pareiškėja mano, kad skelbimas diskriminuoja asmenis amžiaus
pagrindu.
Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
Pareiškėjos pateikta nuoroda į UAB „Lamees“ darbo skelbimą interneto tinklalapyje
www.cv.lt (toliau – darbo skelbimas) sprendimo surašymo dieną (2018 m. sausio 4 d.) nėra aktyvi,
neįmanoma pasiekti galimai diskriminacinio pobūdžio darbo skelbimo turinio, rašoma, kad „šio
skelbimo nebėra“.
Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 11 straipsnį, skelbimuose priimti į
darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę
lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu,
išskyrus šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies 4 ir 7 punktuose nustatytus atvejus.
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Lygių galimybių įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad, tyrimo metu ar jį
atlikęs, lygių galimybių kontrolierius gali nutraukti tyrimą, kai trūksta objektyvių duomenų apie
padarytą pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma nustatyti, koks buvo skundžiamo darbo
skelbimo turinys, tyrimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 16 straipsniu,
17 straipsniu, 29 straipsnio 3 dalies 2 punktu,
Lygių galimybių kontrolierė
n u s p r e n d ž i a:
1. Nutraukti skundo Nr. (17)SN-266 tyrimą, nes trūksta objektyvių duomenų apie padarytą
pažeidimą.
2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją.
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.
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