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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipedos Lop5elio-darZelio ,,AtLalynas" (toliau lop5elis-darZelis) lygiq galimybiq
politika ir jos igyvendinimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato lygiq galimybiq lopSelyje-aarZetyje
principus ir jq igyvendinimo darbe s4lygas bei tvark4.
2' Sios Tvarkos tikslas yra uztikrinti, kad su besikreipiandiais del darbo asmenimis ir jau
esamais darbuotojais nebus elgiamasi prasdiau, jei tai nesusijg su atliekamo darbo kokybe ar kitomis

dalykinemis savybemis.
3' Apie 5i4 Tvark4 yra informuota darbo taryba ir del Sios Tvarkos priemimo su ja
pasikonsultuota.
4. Tvarkoje naudojamos s4vokos:
4.1. Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija,priekabiavimas, nurodymas
diskriminuoti lyties, tases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo,
lsitikinimq ar
paLiirq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu;
4'2. Lygios galimybds - tarptautiniuose Zmogaus ir piiiediq teisiq dokumentuose ir
Lietuvos Respublikos istatymuose itvirtintq Zmogaus teisiq igyvendinimas nepaisant lyties, rases,
tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiurq, amZiaus, lytines
orientacij os, ne galio s, etnines priklausomybes, reli gij o s pagrindu;
4.3' Netiesiogind diskriminacija - veikimas ar neveikimas, teises norma ar vertinimo
kriterijus, aklaizdliai neutrali s4lyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos
igyvendi'ant
ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisemis apribojimas arba privilegijq,
pirmenybes ar prana5umo teikimas lyties, rasds, tautybes, kalbos, liitmei, socialines puA.iilr,
tikejimo; isitikinimq ar paLiin4, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes,
religijos pagrindu, nebent 5i veikim4 ar neveikim4, teises norm4 ar vertinimo kriierijq, s4lygE ar
praktik4 pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir bltinomis priemonemd;" "'
4'4' Tiesiogin€ diskriminacija - elgesys zu asmeniu, kai lyties, rases, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiur,4, amliauqlytines orientacijos, negalios,
etnines priklausomybes, religijos pagrindu jam taikomos maLiau palankios ,4lygor,-n.g.,
panasiomis aplinkybemis yra, buvo ar butu taikomos kitam asmeniui, isskyrus:
4.4.1. istatymq nustatytus apribojimus del amZiaus, kai tai pateisina teisetas tikslas, o Sio
tikslo siekiama tinkamomis ir butinomis priemonemis;
4.4.2. istatymq nustatyt4 reikalavim4 moketi valstybing kalb4;
4.4.3. istatymq nustatltais atvejais draudim4 dalyvauti politineje veikloje;
4.4.4. istatymq nustatytas del pitietybes taikomas skirtingas teises;
4,4.5 ' istatymq nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos,
uZimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integracij4 darbo aplint<4 garantuojanEias
i
ir skatinandias s4lygas bei galimybes;
4.4.6. istatymq nustatl'tas specialias laikin4sias priemones, taikomas siekiant uztikinti
lygybq ir uZkirsti keli4lygiq galimybiq paZeidimui lyies, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines
padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZiDrq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religij os pagrindu.

4.4.7 . kai del konkrediq profesines veiklos rflSiq pobl dLio arba del jq vykdymo s4lygq
tam
tikra Zmogaus savybe yra esminis ar lemiamas profesinis reikalavimas, o Sis tikslas yru t"iJeiu, i.

reikalavimas yra proporcingas;

4.4.8. kai ribojimq, specialiq reikalavimq arba tam tikrq sqlygU del asmens socialines
tikslo siekiama tinkamomis ir butinomis

padeties teisini reguliavim4 pateisina teisetas tikslas, o Sio

priemonemis;
4.5. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes,
socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiir}, amLiaus,lytines orientacijos, negalios,
etnines
priklausomybes, religijos pagrindu siekiama
iZeisti arba il,eidLiamas asmens orumas ir siekiama
sukurti arba sukuriama bauginanti, priesi5ka, Zeminanti ar
TLeidLianti aplinka;
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II SKYRIUS
DARBO APLINKA

5'

organizuoja darbq taip, kad jos darbuotojq kolektyve b1tq
atstovaujamos visos visuomenes grupes ir kiekvienas darbuotojas jaustr4si geiUiamas
bei galetq
visi5kai panaudoti savo gebejimus.
6. Lop5elis-darl'ehs, organizuodamas savo veikl4, kuria toki4 aplink4, kurioje btrtq
pripaZistami ir vertinami visq jos darbuotojq individualts skirtumai ir' jq indeiis.
Kiekvienas
darbuotojas turi teisg dirbti tokioje aplinkoje, kurioje bttq skatinamapagatta kiekvieno
asmens
orumui.
7. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybes mokytis, ugdyti savo gebejimus ir
siekti profesines paZangos.
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9. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar g4s
jq lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo,
amLiaus,lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijts, o
imtis kitq poveikio priemoniq pries tokius darbuotojus, kurie pateikianepagristus
itarimus.
10. LopSelis-darZelis imasi priemoniq ir uZtikrina, kad darbuotojas, pateikgs skund4 del
diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje del diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis
ir
teikiantis paai5kinimus del diskriminacijos, nebutq persekiojamas ir butq apsaugotas nuo priesi5ko
elgesio ir neigiamq pasekmiq.
I 1. Lop5elis-darZelis imasi priemoniq fu uZtikrina, kad neigaliesiems b[tq sudarytos
s4lygos gauti darb4, dirbti, siekti karjeros arba mokytis,
iskaitant tinkarna patalpq pritaikym4,3eigu
del tokiq priemoniq nebus neproporcingai apsunkinamos lop5elio-darZelio
iareigos.

III SKYRIUS
NAUJU DARBUOTOJU PRIEMIMAS IR JAU ESAMU DARBUOTOJU ATLEIDIMAS
12. Pirmant darbuotoj4l darbq, taikomi vienodi atrankos kriterrjai ir s4lygos. priimamas
darbuotojas yra supaZindinamas su T,ietuvos Respublikos moterrl ir vyrq lygiq galimybiq
irtuty-u.
13. Jdarbinimas ir idarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal ur-"ttr dalykines'savybes ir
kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis demesys yra
skiriamas sugebejimui gerai atlikti darb4.

14' Priemimo i darb4 metu turi buti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms
pareigoms
darbuotojai, atsiZvelgiant ijq patirti ir kvalifikaciia.
15' Priemimo i darb4 metu turi bDti atnnlti tik patys tinkamiausi
atitinkamoms pareigoms
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17. Lop5elio-darZelio darbo skelbimai
darbo skelbimq internetiniuose portaluose. Skel
kad jie nesuteiktq galimybes dalyvauti konkurse

lygiq galimybiq reikalavimq.
paremta laisvomis darbo vietomis,
a i5 kandidatq, bus siejama tik su
pokalbius ir jq paskyrimq, yra
lygiq galimybiq politikq. Esant
su kandidatu.

21' Neigaliems kandidatams,.kurie tai nurodytq kreipdarniesi del
laisvos darbo vietos,
sudaromos atitinkamos s4lygos pokalbiq metu, kad toiiems
kandidatams bDtq suteikiamos lygios
galimybes su kitais kandidatais.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU

23' Lopselis-darZelis, atsiZvelgdamas
organizuoj a darbuotojq mokymus, kurie:

qrirrrio.
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finansines galimybes,

supaZindins darbuotojus su galiojandiais teises aktais bei jq
taikymu lygiq galimybiq

23'4' pades vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad br1tr1 iSvengta lygiq galimybiq
politikos ir teises aktq paZeidimq, taip pat sutiiks Ziniq konfliktq
sprendi-o ,rlty".
V SKYRIUS
DARBO UZMOKESiTO NUSTATYMAS IR PAAUKSTTNTVTNS

24. Lopselyje-darLelyje yra patvirtinta darbo apmokejimo
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susijg su asmens gebejimais ir atliekamo darb
srityje ir ne vi
eali bUti ir
kalbos, kilmes,
1ikelimo, is
negalios; etnine
ligrjos.

28. Metinis
vadovaujantis

ar kito periodo

darbuo

ir taikant vienodus kriterijus visie

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU APSAUGA
29. LopSelis-darZelis imasi priem
priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir
darbuotojas nebutq persekiojamas ir butq ap
jeigu pateikia skund4 del diskriminacijos ar d
30. Darbuotojai turi teiss teikti sku
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PraneSimo tyrimo metu Sios tvarkos 29 punkte nurodyta komisija
siekia uZtikrinti, kad:
32' 1. apskqstasis asmuo turetq buti laikomas nekaltu iki t;1, kol
nebls priimtas sprendimas,

iSties padare

paleidimq;
32.2. tyrimas butq atliktas greitai, per trumpiausi4 termin4;
32'3' darbuotojui, pateikusiam pranesim4, bfitq sudarytos visos galimybes teikti
paai5kinimus, savo veiksmq vertinimo ir aiSkinimo veisrj4;
32.4' bntt4 iSsaugotas tyrimo diskreti5kumas ir ia'ikomasi konfi dencialumo
;
kad

paZi[rq.

32'5' tyrimas butq atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq vertinimq,
nuomoniq,
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Lop5elio-d
pasikeitus Sios Tvarko,
privalo konsultuotis su
pas irirS ytin at arb a el ektro ninemi s pri emonemi

oeidiama ir papildoma, jei reikia arba
ises aktams. Del pakeitimo direktorius
yba. Su pakeitimais darbuotoiai supaZindinami
s.

37' Darbuotojai su Tvarka yra supaZindinami pasirasytinai arba
elektroninemis
priemonemis ir privalo laikytis joje nustatytq
lpareigojimq bei atlildami savo

darbo funkcijas
':
vadovautis Sioje Tvarkoje nustatytais principais.
38' Tvarkos paZeidimas laikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokius paZeidimus
bus
taikoma atsakomybe, nustatyta Lietuvos Respublikos dar6o kodekse.

