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 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) gautas pareiškėjo (Tarnybai 

asmens duomenys žinomi; toliau – Pareiškėjas) 2021 m. rugsėjo 14 d. skundas, kuriuo pranešama apie 

tai, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. 15 val. Pareiškėjas norėjo užsisakyti apartamentus Palangoje, 

„Šachmatinėje“, pasinaudodamas interneto svetaine, tačiau rado pateiktą informaciją, kad tik asmenys 

nuo 18 metų iki 50 metų amžiaus turi teisę registruotis dėl „Šachmatinės“ apartamentų nuomos.  

Pareiškėjas kartu su skundu pateikė momentines ekrano kopijas, kurioje galima matyti, kad 

registracija „B45apartments“ apartamentų nuomai buvo vykdoma interneto svetainėje , kurios adresas: 

https://www.booking.com/hotel/lt/b45apartments.lthtml#policies . Pareiškėjas daro išvadą, kad 

„asmenys virš 50 metų yra nepageidaujami…“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). Pats Pareiškėjas yra 

54-erių metų amžiaus, jis prašo ištirti nurodytas aplinkybes ir taikyti įstatymų pažeidėjams teisinę 

atsakomybę. 

Tyrimo metu nustatyta, kad „B45apartments“, vieną iš kurių norėjo išsinuomoti Pareiškėjas, 

priklauso UAB „Šachmatinė“. 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė (toliau – lygių 

galimybių kontrolierė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 str. 1 ir 2 d., 

2021 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. (20)SN-169)S-474 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į UAB 

„Šachmatinė“ vadovą ir paprašė per 5 darbo dienas nuo reikalavimo pateikti informaciją gavimo dienos 

(kaip galima skubiau) pateikti motyvuotus paaiškinimus ir atsakyti į klausimus: 

„1. Kodėl 2021 m. rugsėjo 13 d. Pareiškėjui registruojantis interneto svetainėje 

https://www.sachmatine.lt/ „B45apartments“ apartamentų nuomai (paspaudus nuorodą 

„B45apartments“, vartotojas yra nukreipiamas tiesiogiai į www.booking.com interneto svetainę), buvo 

https://www.booking.com/hotel/lt/b45apartments.lthtml#policies
https://www.sachmatine.lt/
http://www.booking.com/
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ribojamos potencialių nuomininkų galimybės išsinuomoti „B45apartments“ apartamentus dėl amžiaus, 

tai yra nurodyta vartotojų amžiaus riba nuo 18-os iki 50-ies metų? 

2. Ar Jūsų vadovaujamoje UAB „Šachmatinė“ yra taikomi amžiaus apribojimai vartotojams, 

norintiems nuomotis apartamentus, jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokiais teisės aktais yra pagrįsti 

tokie apribojimai? 

3. Kas yra atsakingas už „B45apartments“ apartamentų nuomos organizavimą ir koks yra Jūsų 

vadovaujamos bendrovės teisinis santykis su www.booking.com administruojančiu subjektu? 

Kartu prašyčiau pateikti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją, susijusią su atliekamu 

skundo tyrimu. 

Jei paaiškinimą teiks vadovo įgaliotas asmuo, būtina pateikti ir įgaliojimą“.  

 

Pareiškėjas 2021 m. rugsėjo 24 d. Tarnybai pateikė papildomas 6 nuotraukas, kuriomis 

patvirtinama, kad Pareiškėjas 2021 m. rugsėjo 13 d. bandė užsiregistruoti ketindamas išsinuomoti UAB 

„Šachmatinė“ priklausančius „B45apartments“ apartamentus, tačiau dėl amžiaus apribojimo jis to 

padaryti negalėjo, nes nuomininkų amžiaus riba buvo nustatyta nuo 18-os iki 50-ies metų.  

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šachmatinė“ Tarnybai nepateikė patvirtinimo, jog Tarnybos 

siųstą laišką su pridėtu paklausimu „Dėl informacijos pateikimo“ gavo, Tarnyba pakartotinai 

elektroninio pašto adresais info@sachmatine.lt bei palangos.sachmatine@gmail.com išsiuntė UAB 

„Šachmatinė“ priminimus pateikti lygių galimybių kontrolierės prašomą informaciją, reikalingą skundo 

tyrimui. Tarnybos laiškai, raginantys pateikti informaciją lygių galimybių kontrolierei dėl atliekamo 

skundo tyrimo, buvo siųsti šiomis dienomis: 2021 m. rugsėjo 22 d. 17.13 val.; 2021 m. rugsėjo 23 d. 

11.29 val., 11.31 val. ir 13.44 val.; 2021 m. rugsėjo 24 d. 14.30 val.; 2021 m. rugsėjo 29 d. 10.09 val.; 

2021 m. spalio 6 d. 08.46 val. ir 2021 m. spalio 7 d. 09.50 val. Pažymėtina, kad Tarnyba, negaudama 

atsakymo iš skundžiamo juridinio asmens, 2021 m. rugsėjo 27 d. išsiuntė UAB „Šachmatinė“ lygių 

galimybių kontrolierės 2021 m. rugsėjo 22 d. raštą Nr. (20)SN-169)S-474 „Dėl informacijos pateikimo“ 

paprastu ir registruotu paštu.  

Susisiekti su UAB „Šachmatinė“ interneto svetainėje nurodytu telefonu (+ 370 685 11110) 

nepavyko. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

http://www.booking.com/
mailto:info@sachmatine.lt
mailto:palangos.sachmatine@gmail.com
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1. 2021 m. rugsėjo 29 d. UAB „Šachmatinė“ atstovas telefonu paskambino Teisės grupės 

vyresniajai patarėjai Laima Vengalei-Dits ir paaiškino, kad UAB „Šachmatinė“ buvo priversta apriboti 

apartamentų nuomininkų amžių, nes esą vyresnio amžiaus nuomininkai skundžiasi dėl nuomojamuose 

apartamentuose girdimo triukšmo, jie yra nepakantūs triukšmui, todėl tokiais ribojimais siekiama 

apsaugoti vyresnius žmones nuo triukšmo ir nuo skundų teikimo; UAB „Šachmatinė“ atstovas patikino, 

kad paaiškinimas raštu dėl skundžiamų aplinkybių bus pateiktas. 

2. 2021 m. spalio 16 d. Tarnyba gavo „Šachmatinė“ komandos (taip nurodyta atsakyme, 

išsiųstame iš elektroninio pašto palangos.sachmatine@gmail.com (preziumuojama, kad tai yra UAB 

„Šachmatinė“ atsakymas) paaiškinimą dėl skundžiamų aplinkybių.  

„Šachmatinė“ komandos atsakyme teigiama: „Šachmatinė tikrai nediskriminuoja nei pagal 

amžių, nei pagal kitas kategorijas nei vieno savo kliento. Kiekvienas klientas mums yra svarbus ir mums 

svarbiausia, jog kiekvienas klientas liktų patenkintas mūsų teikiamomis paslaugomis. Tiesiog 

Šachmatinės pastatas turi ypatingą specifiką – čia veikia du naktiniai klubai, kurie kelia didelį triukšmą 

pastate visos nakties metu. Šios problemos negalime išspręsti dėl metalinių pastato konstrukcijų, per 

kurias sklinda triukšmas. Tačiau pažymėtina, jog pastato laukia kapitalinė renovacija, – dokumentai yra 

pateikti atsakingoms institucijoms. Atvykusiems ir perkantiems paslaugą vietoje klientams tai 

išaiškiname, visur kabo apie triukšmą ir naktinius klubus įspėjantys plakatai, tačiau klientai 

užsisakantys paslaugas per booking.com ne visada pastebi šią informaciją ir vėliau būna nepatenkinti 

dėl nuolatinio triukšmo, yra priversti ieškoti kitų apgyvendinimo vietų, reikalauja grąžinti pinigus. 

Booking.com nuolat gaudavo vyresnių žmonių skundus ir prašymus grąžinti pinigus dėl pastate esančio 

triukšmo. Į booking.com sistemą nuolat kreipdavosi vyresni žmonės, palikdavo neigiamus atsiliepimus, 

prašydavo grąžinti visus sumokėtus pinigus. Savo ruožtu atvykstančius vietoje klientus mes patys 

visada priimame visų amžiaus grupių ir vertiname kiekvieną klientą, – ypač kuomet apgyvendinimo 

sektorius išgyvena ne pačius geriausius ekonominius laikus. Tikimės Jūsų supratingumo ir, patikėkite, 

mes tikrai nediskriminuojame nei vieno savo kliento, tiesiog stengiamės užtikrinti, kad nei vieno 

atvykusio asmens poilsis nebūtų sugadintas, o booking.com neuždarytų viešbučio paskyros dėl vyresnių 

klientų skundų, dėl pastate iš naktinių klubų sklindančio triukšmo“ (citatos turinys nepakeistas; kadangi 

sprendimas bus skelbiamas visuomenei, rašyba pataisyta). 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

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

 

mailto:palangos.sachmatine@gmail.com
http://booking.com/
https://booking.com/
http://booking.com/
http://booking.com/
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1. Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Šachmatinė“, teikdama apgyvendinimo 

„B45apartments“ apartamentuose paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto, 

kuriuo nustatyta prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareiga, nepaisant lyties, rasės, 

tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, visiems vartotojams sudaryti vienodas 

sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas 

apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas.. 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. nustatyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms 

valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti 

jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų pagrindu.  

Aiškindamas Konstitucijos 29 str. nuostatas, Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, 

kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos 

taikant, ir vykdant teisingumą, įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės 

tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas reiškia 

žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įtvirtina formalią visų asmenų lygybę, 

taip pat kad asmenys negali būti diskriminuojami arba kad jiems negali būti teikiama privilegijų1. 

Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime taip pat konstatavo, kad konstitucinis asmenų 

lygybės principas nepaneigia pačios galimybės skirtingai traktuoti žmones atsižvelgiant į jų statusą ar 

padėtį (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas), tačiau konstitucinis visų asmenų 

lygybės įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės 

norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra 

tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai 

pateisinamas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimai). 

Konstitucijos 29 str. įtvirtintos nuostatos yra perkeltos į Lygių galimybių įstatymą, kurio 

paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Konstitucijos 29 str. nuostatos, įtvirtinančios asmenų 

lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu (Lygių galimybių įstatymo 1 str. 1 d.).  

3. Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punktu yra nustatyta, kad prekių pardavėjai, gamintojai ar 

paslaugų teikėjai, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, 

įpareigojami visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir 

paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius 

 
1 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. 
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pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas, o šios pareigos nevykdymas arba netinkamas 

vykdymas yra laikomas Lygių galimybių įstatymo pažeidimu (Lygių galimybių įstatymo 10 str.).  

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 2 str. 10 punkte paslauga apibrėžiama bet kokia 

savarankiška, paprastai už užmokestį atliekama ūkinė komercinė veikla, kurios nereglamentuoja 

nuostatos dėl prekių, kapitalo ar asmenų judėjimo laisvės, kaip nurodyta Europos Bendrijos steigimo 

sutarties 50 straipsnyje. Europos Bendrijos steigimo sutarties 50 straipsnyje paslaugomis įvardijamos 

„tokios paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį ir kurių nereglamentuoja nuostatos dėl 

prekių, kapitalo ir asmenų judėjimo laisvės. „Paslaugas“ sudaro: a) pramoninio pobūdžio veikla; 

b) komercinio pobūdžio veikla; c) amatininkų veikla; d) laisvųjų profesijų veikla“. 

Taigi UAB „Šachmatinė“ už atitinkamą mokestį teikiamos apgyvendinimo paslaugos 

Palangoje esančiuose „B45apartments“ priskirtinos paslaugų apibrėžčiai taip, kaip ji nustatyta Paslaugų 

įstatymo 2 str. 10 punkte bei Europos Bendrijos steigimo sutarties 50 straipsnyje.  

4. Išanalizavus Pareiškėjo nurodytas skundo aplinkybes bei pateiktas momentines ekrano 

kopijas darytina išvada, kad Pareiškėjas 2021 m. rugsėjo 13 d. 5.25 AM laiku internetu (interneto 

svetainės adresas: https://www.booking.com/hotel/lt/b45apartments.lthtml#policies) bandė vykdyti 

registraciją „B45apartments“ apartamentų nuomai Palangoje, tačiau pagal pateiktas momentines ekrano 

vaizdo kopijas spręstina, kad užsakymo sistemoje (www.booking.com platformoje) buvo imperatyviai 

nustatyti svečių amžiaus apribojimai, tai yra įsakmiai nurodyta, kad „įsiregistruoti gali tik 18–50 metų 

amžiaus svečiai“. UAB „Šachmatinė“ savo rašytiniu paaiškinimu neginčijo apartamentų potencialiems 

nuomininkams nustatytų amžiaus apribojimų, tačiau bandė juos pagrįsti ir motyvuoti keliamu aplinkiniu 

triukšmu bei nenoru gauti vyresnių asmenų skundų dėl netinkamų apgyvendinimo sąlygų (keliamo 

aplinkinio triukšmo). 

5. Lygių galimybių įstatymo 2 str. 1 dalyje diskriminacija įvardijama kaip tiesioginė ir 

netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 dalyje tiesioginė 

diskriminacija apibrėžiama kaip elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis 

aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Amžius, kaip vienas iš Lygių galimybių 

įstatyme įtvirtintų draudžiamo diskriminavimo pagrindų, yra žmogaus savybė, tapatybės požymis, kuris 

yra reliatyvus žmogui senėjant ir dėl kurio įvairiais savo gyvenimo tarpsniais žmogus gali patirti mažiau 

palankų elgesį, tai yra, tiek jaunas žmogus, tiek vidutinio ar vyresnio amžiaus asmuo gali patirti mažiau 

https://www.booking.com/hotel/lt/b45apartments.lthtml#policies
http://www.booking.com/
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palankų traktavimą dėl savo amžiaus, priklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis, kokioje situacijoje 

ir su kokio palyginamojo amžiaus asmenimis jis sieja mažiau palankų savęs vertinimą.  

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 dalyje įtvirtinta tiesioginės diskriminacijos 

apibrėžtimi, šiuo konkrečiu skundo tyrimo atveju, siekiant nustatyti galimos tiesioginės diskriminacijos 

fakto buvimą arba nebuvimą, yra lyginami vyresni nei 50-ies metų amžiaus asmenys su šio amžiaus 

nesulaukusiais asmenimis, ir vertinama, ar 50-ies metų amžiaus sulaukę asmenys dėl savo amžiaus 

neatsiduria mažiau palankioje padėtyje nei šio amžiaus nesulaukę asmenys, siekdami gauti UAB 

„Šachmatinė“ teikiamas apgyvendinimo apartamentuose paslaugas, kurias galima užsisakyti per 

www.booking.com platformą. Diskriminacija plačiąja prasme suvokiama kaip skirtumų darymas, 

susijęs su asmeniui būdingu tam tikru jį identifikuojančiu požymiu arba keliais pažymiais. Dėl šios 

priežasties asmeniui ar vienodais požymiais pasižyminčiai grupei asmenų gali būti sukuriamos 

prievolės, pareigos ar nepatogumai, kurie nėra taikomi kitiems asmenims, ir taip gali būti apribojamos 

tokių asmenų teisės gauti tam tikras vertybes, naudą, teikiamus gėrius ir pan. Kiekvienas asmuo turi 

teisę į visapusį ir lygiavertį jo teisių ir laisvių pripažinimą bei įgyvendinimą, nedarant jokių skirtumų, 

išimčių ar neteikiant pirmenybių, grindžiamų rase, lytimi, socialine padėtimi, lytine orientacija, 

amžiumi, religija, politiniais įsitikinimais, kalba, etnine ar nacionaline kilme, socialine padėtimi ir kitais 

požymiais.  

Diskriminacijos samprata išplaukia iš lygių galimybių principo, įtvirtinto tiek nacionaliniuose, 

tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Atkreiptinas dėmesys, kad Lygių galimybių įstatymo 2 str. 9 dalies 

1 punkte nustatyta, kad tiesioginė diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama išimtiniu atveju, tai 

yra, esant įstatymų nustatytiems apribojimams dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 

siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tačiau skundo tyrimo metu nebuvo gauta įrodymų, 

duomenų, patvirtinančių, kad draudimas nuomotis UAB „Šachmatinė“ priklausančius apartamentus 

„B45apartments“ yra pateisinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis. Priešingai, UAB 

„Šachmatinė“ savo paaiškinimu bandė pagrįsti, kad vyresnio amžiaus asmenys yra nepakantūs 

triukšmui, kurį gali girdėti apartamentų nuomininkai, šio amžiaus asmenys linkę rašyti skundus dėl 

nuomojamuose apartamentuose girdimo triukšmo, esą vyresnio amžiaus asmenys prašydavo grąžinti 

pinigus už apartamentų nuomą, palikdavo neigiamus atsiliepimus www.booking.com platformoje. 

Pastebėtina, kad UAB „Šachmatinė“ nepaaiškino, kodėl vyresnio amžiaus asmenimis laikomi asmenys, 

sulaukę 50-es metų amžiaus. UAB „Šachmatinė“ pateikti taikytų apribojimų dėl amžiaus motyvai ir 

argumentai atspindi paslaugų teikėjo (UAB „Šachmatinė“) pastangas apsaugoti savo reputaciją vystant 

apgyvendinimo paslaugų verslą ir siekį išvengti galimų probleminių klientų, kurie siejami būtent su 

nemotyvuotai nurodyta 50-ies amžiaus riba.  

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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Tačiau neabejotina, kad, eliminuojant vyresnio nei 50-ies metų amžiaus asmenis iš 

visuomeninių santykių erdvės, izoliuojant juos vartojimo santykiuose be objektyvių, teisėtų 

pateisinančių priežasčių, yra pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės principas, formuojamos 

nuostatos, kad vyresnio nei 50-ies metų amžiaus asmenys apskritai yra nepakantūs, linkę skųstis 

gaunamų paslaugų kokybe, taigi, kartu keliantys visuomenei problemų asmenys. UAB „Šachmatinė“ 

savo paaiškinime rašė, kad esą potencialūs apartamentų nuomininkai buvo įspėjami dėl galimo 

aplinkinio triukšmo, tai laikytina informacine žinute vartotojams, tačiau galimai ši informacija nebuvo 

aiškiai pateikta ir pasiekiama visiems potencialiems nuomininkams. Jeigu informacija apie galimą 

triukšmą apartamentuose ir buvo pateikta, vartotojas turi teisę pats apsispręsti, ar nuomotis 

apartamentus tokiomis sąlygomis ar nesinuomoti. Pareiškėjas savo skunde, be kita ko, nepateikė 

informacijos, kad atitinkamu būdu būtų buvęs įspėtas apie galimą triukšmą norimuose išsinuomoti 

apartamentuose, tiesiog Pareiškėjui apskritai nebuvo suteiktos nuomos galimybės. Pažymėtina, kad 

paslaugų teikėjui nėra suteikiama teisė dėl amžiaus riboti paslaugų gavėjo galimybes išsinuomoti 

apartamentus, preziumuojant, kad visi vyresnio nei 50-ies metų amžiaus asmenys gyvendami 

apartamentuose bus nepakantūs galimam triukšmui, skųsis paslaugų teikėjo veiksmais ir taip sukels 

nepatogumų paslaugų teikėjui. Kiekvienas individas, būdamas vartotojas, paslaugų gavėjas, turi teisę 

rinktis teikiamas paslaugas, gali būti supažindintas iš anksto su paslaugų kokybe, galimais 

nepatogumais, tačiau jo teisės bei galimybės negali būti ribojamos dėl amžiaus, išskyrus atvejus, jeigu 

tokie ribojimai nustatyti teisės aktuose. 

Remiantis skundo tyrimo metu gautais paaiškinimais bei pateikta informacija, įvertinus 

galiojančių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad UAB „Šachmatinė“, nustatydama draudimą 

vyresnio nei 50-ies metų amžiaus asmenims nuomotis apartamentus „B45apartments“ Palangoje, 

netinkamai vykdė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkte įtvirtintą paslaugų teikėjo pareigą visiems 

vartotojams, inter alia nepaisant amžiaus, sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, 

prekes ir paslaugas ir apribojo Pareiškėjo teises gauti apgyvendinimo paslaugas „B45apartments“ 

apartamentuose.  

 

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 str., 17 str.,  

29 str. 2 d. 6 p., 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 
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1. Įspėti UAB „Šachmatinė“ dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją ir UAB „Šachmatinė“. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba 

apygardos administraciniam teismui. 

 

Lygių galimybių kontrolierė                          Birutė Sabatauskaitė 


