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V ilniaus lop5elio-darZelio,,pelen6,,
Direktoriaus20IT m. gruodZio 2l d.

fsakymu Nr. V- 164

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,PELENE"
LYGIU GALII\,TTBry POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelene" (toliau - fstaiga) patvirtino Si4 lygiq galimybiq politik4 ir
igyvendinimo programa (toliau - Politika), kurioje iwirtinami pagrindiniai-fsiaigoje tai[omi lygiq
galimybirl principai bei jq igyvendinimo tvarka. Ul,lygit+galimybiq- politikos jgyu"nOinirna istaigoje
atsako Lygiq galimybiq komisija (toliau - LGK) sudaryta direktoriaus 20li m. grrodhio it- d,

isakymu V-164.

Politikc,s tikslas - uifikrinti visq {staigos darbuotojrl ir besikreipiandiq del ldarbinimo asmeml
vienodqr padeti tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rases, taufrbes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiiry,, arnZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etnines priklausomybes, religij os.

Politika yra [staigos vidaus tvarkos dokumentas, privalomas visiems darbuotojams. Darbuotojai
atlikdami savo darbo funkcijas privalo laikyis Politikoje nustatytq ipareigojimq ir principq.

Apie 5i4 Tvark4 yra informuoti darbuotojq atstovai ir del Sios Tvarkos priemimo yra su jais
pasikonsultuota.

rr. s4voKos
Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti
lyties, ras6s, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiirq, amLiaus,
lytines orientacijos, negalios, etnines prikkLusomybes, religijos pagrindu.

Lygios galimybds - tarptautiniuose Zrnogaus ir piliediq teisiq dokumentuose bei Lietuvos
Respublikos istatymuose itvirtintq Zmogaus teisir4 igyvendinimas nepaisant lyties, ras6s, tautybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejirno, isitikinimq ar paLiin4, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos. Lygios galimybes darbe rei5kia vienod4 poziUii i
darbuotcljus nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines
padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiiry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausr:mybes ar religij os.

Lygiq galimybiq paieidimas tai tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, nurodymas
diskrimi nuoti, priekabiavimas.

Netiesiogind diskriminacija - neutrali veika (neveikimas), vertinimo kriterijus, kurie formaliai yra
vienodi, betjuos taikant gali atsirasti, atsiranda ar galett4atsirasti lygiq galimybiq paZeidimas.

Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama iZeisti Zmogaus orum4, sukurti baugiq
aplink4 znba kuris sukelia nemaloniq padariniq: lLeidliamas orumas, sukuriama bauginama aplinka.

Seksualinis priekabiavimas - nepageidaujamas uZgaulus, ZodZiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas
seksualinio pobudZio elgesys su asmeniu, kai toki elgesi lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens
orumui, 'ypad sukuriant bauginandi4, priesi5kq, Leminandi4 ar iLeidLiandi4 aplink4.

Socialind paddtis - fizinio asmens igytas i5silavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos
mokslo ir studijq institucijose, turima nuosalybd, gaunamos pajamos, teises aktuose nustat5rtos
valstybes paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padetimi susijg veiksniai.

Tiesiogirn6 diskriminacija - elgesys su asmeniu, kai lyties, rases, tautybds, kalbos, kilmes, socialines
padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiin4, amLiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religijos pagrindu jam taikomos maZiau palankios s4lygos, negu pana5iomis
aplinkybemis yra, buvo ar biitq taikomos kitam asmeniui, i5skyrus istatymq numatJrtas i5imtis.
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III. PAGRINDINIAI LYGIV GALIMYBry POLITIKOS PRINCIPAI

IgJliqoje netoleruojamos tiesiogines ar netiesiogines diskriminacijos formos , taip pat nurodymas
diskriminuoti del lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar
paZiiirq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomyb"r u. religijos.

fstaigoje taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireik5ti priekabiavimas, psichologinis
smurtali, patydios, ar naudojimasis uZimarna padetimi.

Sprendimai, susijg su priemimu i darb4, rnokymais, kompensacijrl ugdymu, apmokejimu uZ darb4 ir
kitomis i5mokomis, paauk5tinimu pareigose, atostogomis ir etgisiu-darbe, piiimami atsiZvelgiant iobjektyvius kriterijus ir veiksnius ir be diskriminacijos.

{staiga pagal turimas galimybes (atsiZvelgiant i teikiamq paslaugq specifik4) ir turimus finansinius
i5tekliur; imasi priemoniq, kad neigaliems asmenims buirl sudarytos s4lygoi kandidatuoti ! laisvas
pozicijas {staigoje, taip pat dirbti, siekti karjeros arba mokytis.

PaZymetina, kad ne visi ir nevisi5kai vienodo elgesio su darbuotojais atvejai turi buti laikomi
diskriminacija ar kitokiu lygir+ galimybiq paZeidimu. Diskriminacija neiaikomi vadinamieji
pozityvios ios diskriminacij os afr ejai:

16.1. speciali moterq apsauga nestumo bei gimdymo ir vaiko Zindymo metu;

16.2. tik moterims taikomi Zmoniq saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsiZvelgiant i motery
fiziologines savybes, siekiama i5saugoti jq sveikat4;

16.3. tam tikras darbas, kuri atlikti gali tik konkredios lyties asmuo;

16.4. istatymq numa$rti amZiaus ribojimai, kai tai pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama
tinkamomis ir bltinomis priemonemis;

16.5. istatymq nustatSrtas reikalavimas moketi valstybing kalb4;

16.6. isrtatymq nustatytais atvejais del pilietybes taikomos skirtingos teises;

16'7. isltatymq nustat5rtos specialios priemonds, taikomos sveikatos apsaugos, darbo saugos,
uZimtumo, darbo rinkos srityse siekiant neigaliesiems sukurti ir tailc5.ti integracij4 i darbo
aplink4 garantuojandias ir skatinandias s4lygas bei galimybes;

16.8. istatymq nustat5rtos specialios laikinosios priemonds, taikomos siekiant uZtikrinti lygybg ir
uZkirsti keli4 lygiq galimybiq paZeidimui del amZiaus, lytines orientacijos, negalios, *r", ut
etnines priklausomybes, religij os ar isitikinimq;

16.9. alsrejai, kai del konkrediq profesines veiklos rD5iq pobiidLio arba del jq vykdymo s4lygq tam
tikra Zmogaus savybe yra iprastas ir lemiamas profesinis reikalavimas, o Sis tikslas teisetas ir
reikalavimas yra proporcingas.

tV. DARBUOTOJU PRMMIMAS I DARBA IR ATLEIDIMAS IS DARBO

UZ darbuotojq paie5k4, atrankas ir idarbinimo proces4 organizavim4 yra atsakingas fstaigos vadovas
kartu su LGK.

19. {darbiniimas ir idarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus,
susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis demesys yra skiriamas
sugebejimui gerai atlikti darb4.

Apie laisvas darbo vietas fstaigoje skelbiama vie5ai per specializuotus paie5kos portalus ar duomenq
bazes. lDarbo paie5kos skelbimuose nurodomi reikalavimai, susijg su darbo funkcijai atlikti
reikalingomis kompetencijomis, patirtimi ir gebejimais. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra
rengiami taip, kad jie nesudarytq galimybes pretenduoti i pozicij4 tik tam tikros lyies, rases,
tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar pahiun4, amLiaus, lytines
orientacijos, negalios, etnines priklaur;omybes, religijos kandidatams, Darbo skelbimuose
pabrdLiamas LGK isipareigoj imas laikytis lygiq galimybiq reikalavimq.

Darbo slcelbime/darbo pokalbio metu visi reikalavimai/klausimai, uZduodami kandidatams yra susijg
tik su darbuotojo tinkamumu atlikti darbo funkcij4, jo kompetencija, profesionalumu, patirtimi ir
kitais panaSiais kriterij ais.

DratdLiama i5 kandidato reikalauti informacijos, kuri nera susijusi su jo sveikatos biikle,
kvalifikacija ar kitomis aplinkybemis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos atlikimu.
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23. Esant galimybei bent vienas LGK atstovas dalyvauja pokalbyje su kandidatu. pokalbyje
okiq klausimq apie kandidato lyti, amZiq, lyting

rasg ar etning priklausomybg, religij4, isitikinimus ar
e, i5skyrus atvejus, jei tai tiesiogiai susijg su tinkamu

24. Po to, kai su kandidatu i darbo viet4 jau yr uretrl
informuoti darbuotoj4, koki4 informacij4 apie bfltquZtikrirrtas ntijq t tokiainformacij4 informuoti darbuotoj4, kad nepateikus nurodytosinformacijo otojui uZtikrinti teis6s aktuose numatSrtq garantrjq
taikymo.

25. {staigoje taikomi darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai yra susijg tik su darbuotojo kvalifikacija,
darbo pareigq netinkamu vykdymu ir kitomis aphnlybemis nurnatytomis lstatymuose. priimani
sprendim4 del darbuotojo atleidimo i5 darbo visiems darbuotojam. utl"idi.o kriterijai yra taikomi
vienodai, atsiZve I giant i obj ektyvius kriterij us.

26. Esant poreikiui atleisti i5 darbo darbuotojus darbdavio iniciaryva nesant jq kaltes (DK 57 straipsnio 3
dalis), [staiga isipareigoja sudaryti atrankos komisij4 ir parengti bei su Darbo taryba suderinti
atleidZiamq darbuotojq atrankos kriterijus. Sis isipareigojimai taikomas ir grupes darbuotojq
atleidimo atveju.

v. DARBUOTOJV DARBO SALYGOS, KVALTFTKACTJOS I(ELTMAS. DARBO
APMOKEJIMAS IR PAAUKSTINIMAS

27. Visiemr; darbuotojams suteikiamos vienodos galimybes darbo metu. LGK organizuoja savo veikl4
taip, krad visiems darbuotojams butrl sudarltos vienodos darbo s4lygos, galimybe tobulinti
kvalifikacij4, siekti profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, igSrti praktineJ darbo patirties, taip pat
teikti darbuotoj ams vienodas lengvatas.

28' fstaigoje veikia patvirtinta Darbuotojq darbo apmokejimo tvarka,kurioje numatyta darbo uZmokesdio
skyrimas ir apskaidiavimas. Nustatant darbo uZmokest! konkretiems darbuotojams yra vadovaujamasi
i5imtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo gebejimais, kompetencija, kvalifitacija,
turima pratirtimi ir Ziniomis. Nustatant darbo uZmokesti draudZiama atsiZvetgti 1 Oarbuotojo lyt!,rasg,
tautybg, kalb4, kifmg, amlit4,lyting orientacij4, socialing padet!, turim4 neigalum4, rusg ui etning
priklaus omyb g, reli gij 4, is itikinimus ar paLiir as, tikej im4.

29. Visiemsr darbuotojams uZ t4 pati ar lygiaverrti darb4 mokamas toks pats atlyginimas. Toks pats darbas
rei5kia atlikim4 darbo veiklos, kurie pagal objektyvius kriterijus vienoda ar pana5i i kit4 darbo veikl4
tiek, kad abu darbuotojai gali bfiti sukeisti vietomis be didesniq darbdavio s4naudq. Lygiavertis
darbas rei5kia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne maZesnes kvalifikacijos ir ne maZiau
reik5mingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslq negu kitas palyginamasis darbas.

30. Priedai, premijos ir visos kitos darbuotojq skatinimo priemones skiriamos vadovaujantis bendraisiais
lygiq galimybiq, s4Ziningumo ir protingumo principais.

31. Darbuotojo paauk5tinimo galimybes fstaigoje priklauso tik nuo darbuotojo kompetencijos,
kvalifikacijos, turimos patirties ir Ziniq, pasiektq darbo rezultatq, darbo kokybes ir{staigos-galimybiq
suteikti darbuotojui auk5tesng pozicijq.

32. Darbuotojq vertinimai fstaigoje organizuojami ir atliekami taikant vienodus kriterijus visiems
darbuotcljams neatsiZvelgiant i darbuotojq lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4,
isitikinirnus ar paLiiras, amLig, lyting orientacij4, negali4, etning priklausomybg, religij4 ar kitas
aplinkybes, kurios nera susijusios su darbuotojo profesija darbo pareigq vykdymu, profesiniais
pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

VII. DARBUOTOJq APSAUGA NUO DISKRIMINACIJOS IR LYGIU GALIMYBry
PAZEIDIMO ATVEJU

LGK organiztoja darb4 taip, kad jos darbuotojq kolektyve bfltq atstovaujamos visos visuomends
grupes ir: kiekvienas darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq visi5kai panaudoti savo gebejimus.

Visi {staigos darbuotojai (kandidatai i laisvas darbo vietas), kurie mano, kad jiems nebuvo
uZtikrintos lygios galimybes ar j4 atLvilgiu susikloste lygiq galimybiq paZeidimo situacija, turi teisg
fstaigai pateikti skund4.
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35. LGK imasi priemoniq, kad darbuoto.jas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo, seksualinio
priekatriavimo ir nebltq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebltrl persekiojamas ir bltq
apsaugotas nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skundqdel diskriminacijos ii
dalyvauja byloje del diskriminacij os.

36. Kiekviernas darbuotojas, noredamas prane5ti apie diskriminacij4 ar lygiq galimybiq paLeidim1 gali
kreiptis i LGK vadov4 ir nurodyti asmen!, kuris galimai paZeiaZia-aarO"oto.yo teises ar" ji
diskriminuoja. Tokio darbuotojo pranesimo (skundo) konfidencialrrmar privalo buti uZtikrintas.

37. Kiekvienas darbuotojas pastebejgs galim4 lygiq galimybiq paZeidim 4 arba gavgs inform acijq apie ji,
apie tai gali pranesti LGK vadovui. Apie lygiq galimybiq paheidim1 iaip- pat gati piane5ti'ir
anoniminiu bldu.

38. Darbuotojas ar kandidatas i laisv4 darbo viet4 del lygiq galimybiq paZeidimo gali paduoti skund4
Lygitt galimybiq kontrolieriaus tamybai ar kitai kompetentingai institucijai. {staiga lsipareigoja
bendra<larb iauti su tyr im4 atliekandia institucij a,

39. LGK vetdovas, gavgs.informacij4ar prane$im4 apie diskriminacij4 bei lygirl galimybiq paLeidim4,per
imanomai trumpiausi4 laik4, informuoja {staigos vadov4, ir imaii priemoniq situaciiai issiai5kinii'ne
veliau kaip per 3darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.

40. LGK imasi priemoniq, kad darbuotojas bus apsaugotas nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq,
jeigu darbuotojas pateiks skund4 del diskriminacijos ar lygiq galimybfu paZeidimo, arUa Oafyvaus
byloje dLel diskriminacijos prie5 fstaig4, jori darbuotoj1 ar kit4 su fstaiga kaip nors susijus! ur-"ni.

41' LGK vadovas atliekant Wrimq del lygiq galimybiq paZeidimo ir diskriminacijos, susidlrgs su
sunkumais gali kreiptis Lygi,+ galimybiq kontrolieriaus tarnyb4 arba i kit4 kompeteting4 instiiucij4
pra5ant i5nagrineti skund4. Informacija apie toki skund4 yra laikoma konfidencialia ii negali biti
paviesirLta asmenims, kurie nera susijg su galimu pazeidimu ar jo tyrimu.

42. Bet koks persekiojimas ar prie5i5kas elgesys prie5 darbuotoj4 ar kandidat4 i laisv4 darbo viet4, kuris
pateike skund4 del diskriminacijos ir (ar) lygiq galimybiq paZeidimo, yra dratdLiamas ir yra
laikomas Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu.

43. Nustadius, kad {staigos darbuotojas atliko lygiq galimybiq paLeidim4, kuris yra draudLiamas ir yra
laikomas darbo pareigq paZeidimu, arba paai5kejus, jog nusiskundimas ar prane5imas del lygirl
galimybiq paZeidimo buvo pateiktas siekiant pakenkti kito darbuotojo reputacijai, toks elglsys
laikomas rimtu ir netoleruotinu darbo pareigq nusiZengimu, darbuotojui yra taikoma atsakomybe,
numatSrta LR Darbo kodekse.

VIII. POLITIKOS IGYVENDINIMAS IR VEIKSMIN GUMO VERTINIMAS
44. Visi darbuotojai supaZindinami su Sia Politika pasira5ytinai ir privalo laikytis Sios Politikos, kad butq

uZtikrinl.i lygios galimybes ir i5vengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti,
tydiotis ar g4sdinti kitq darbuotojq del jq lyties, rases, tautyb6s, kalbos, kilmes, socialines padeties,
tikejimo, isitikinimq ar paLiurq, amLiauq lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes,
religijos, o Sie neturi jq persekioti ar imtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus, kurie
pateikia nepagristus itarimus.

45. Sios Tvarkos paZeidimas bus laikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokius paZeidimus bus taikoma
atsakomybe, numat5rta Lietuvos Respub likr: s darbo kodekse.

46' Nuo Sios Politikos priemimo dienos uZ Politikos igvendinim4, igrvendinimo stebejim4, uZ
darbuotcrjq supaZindinim4 su Sia Politika, atsako LGK.

47. UZ Politikos igyvendinimo stebejim4 LGtsr vien4 kart4 metuose teikia ataskait4 Darbo tarybai apie
Sios Politikos igyvendinim4 fstaigoje.

48. Kiekvienas {staigos darbuotojas turi teisg i5sakyti komentarus, atsiliepimus apie Politik4, jos
veiksmingum4 ir pateikti pasiiilymus del Politikos keitimo ar papildymo. Pasi[lymai teikiami
asmeni5kai arba anonimi5kai LGK.

49' LGK atlieka Politikos veiksmingumo vertinam1 ft gali inicijuoti jos pakeitimq ir (ar) papildymq
svarstym4 ne rediau nei vien4 kart4 per metus arba pasikeitus Sios politikos reguliavimo srities
imperatyviems teises aktams.


