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Laba diena, gerb. Lina, 

dėkojame, už Jūsų kreipimąsi. 

Informuojame, jog pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 

1 punkto nuostatas, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų 

teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, 

privalo 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. 

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, tiesioginė diskriminacija - tai 

elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, 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. Pagal Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 dalies nuostatas, 

netiesioginė diskriminacija apibūdinama kaip veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo 

kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant 

ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, 

pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo 

kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis 

priemonėmis. 

Informuojame, jog vadovaujantis Lygių galimybių įstatyme įtvirtinta diskriminacijos sąvoka, 

tiriant diskriminacijos fakto buvimą ar nebuvimą siekiama nustatyti, ar tam tikras elgesys, teisės 

norma, praktika galėtų tam tikrą asmenį dėl tam tikro asmens tapatybės požymio, t. y., aptariamu 

atveju - dėl amžiaus, priversti atsidurti mažiau palankioje padėtyje kito asmens, neturinčio šio 

požymio, atžvilgiu. 

Šiuo atveju vertinant, ar asmenys, turintys protinę negalią, nebūtų diskriminuojami dėl jų 

amžiaus teikiant socialines paslaugas dienos centruose, svarbu įvertinti, ar tam tikrai grupei asmenų 

dėl jų amžiaus nebūtų suteiktos ar būtų suteiktos blogesnės kokybės paslaugos, nei kitų amžiaus 

grupių asmenims. Savo kreipimesi nurodote, jog Panevėžio mieste veikia Jaunuolių dienos centras 

(teikiantis paslaugas asmenims nuo 18 iki 40 metų) bei dienos socialinės globos padalinys Panevėžio 

socialinių paslaugų centre (teikiantis paslaugas asmenims nuo 40 metų amžiaus). Atsižvelgiant į tai, 

jog bet kurio amžiaus asmenims, turintiems proto negalią, yra nepertraukiamai suteikiamos 

analogiško pobūdžio socialinės paslaugos dviejuose dienos centruose, pagrindo įžvelgti 



diskriminaciją amžiaus pagrindu šiuo atveju nėra. Pažymėtina, jog panašaus amžiaus asmenys turi 

daugiau bendrų pomėgių, interesų, todėl toks asmenų paskirstymas socialinių paslaugų centruose 

pagal amžių atitinka asmenų, turinčių negalią, interesus. 

Kilus klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis el. paštu ar telefonu. 
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Sekite mūsų naujienas 
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