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1.
- apraSas)
tvark4.
2.

V{ miSkq uredijos l'ygiq 6;ali ybiq politika ir jos igyvendinimo tvarkos
nustato lygiq galimybiq miSkq

apraSas (toliau

yraniti inti, kad su besikreipiandiais del darbo asmenimis ar jau
nebus elgiamasi
iau, jei tai nesusijg su jq atliekamo darbo kokybe ar

Sios Tvarkos tikslas;

esamais darbuotojais
kitomis dalykinemis savybemis.
3. Apie 5i4 tvark4 yra inforrn
priemimo su ja pasikonsultuota.

V{ mi5kq uredijos profesine sqjunga ir del

Sios Tvarkos

II SKYRIUS
s4voKos

4.

Diskriminacija- tie,siogine
diskriminuoti lyties, rases, tautybes,
paZiiirq, amZiaus, lyines orientacijos, ne

netiesio gine diskriminacij a, pliekabiavimas, nuro dymas
s, kilmds, socialines padeties, tikejimo, isitikinimr-1 ar

ios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu.
5. LygiosgalimybOs-tarptautin
Zmogaus ir piliediq teisiq dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos istatymuose itvirtintq Zmo
teisiq igyvendinimas nepaisant llties, rasds, tautybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tilceji
, isitikinimq ar paLiirq, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religij os
6. Netiesiogin€ diskriminacij veikimas ar neveikimas, teises norrna ar vertinimo
kriterijus, aklarzdZiai neutrali sqlyga iir
tika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos igyvendinant
pritaikant
ar
atsiranda ar gali atrsirasti
inis naudojimosi teisemis apribojimas arba privilegijq,
pirmenybes ar prana5umo teikimas 1.yti
rasds, tautybes, kalbos, kilmes, socialines paddties,
tikejimo, isitikinimq ar paZifirq, amZ.iaus lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes,
religijos pagrindu, nebent 5i veil<im4 ar veikim4, teises norm4 ar vertinimo kriterijq, s4lyg4 ar
praktik4pateisina teisetas tikslas, o Sio ti o siekiama tinkamomis ir brrtinomis oriemonemis.
7. Priekabiavimas-nepageidau mas elgesys, kai lyties, rasds, tautybes, kalbos, kilmes,
socialines padeties, tikejimo, isit:ikinimq a paZilrq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religijos pagrin,Cu sieki
iZeisti arba lLeidLiamas asmens orumas ir siekiama
sukurti arba sukuriama bauginanti, prieSi5
Zeminanti ar iLeidLianti aplinka.
8. Socialind paddtis-fizinio
ens lg)'tas 1iSsilavinimas. kvaliifikacija
fi kacij
ar mokymasrs rr
studijos mokslo ir studijq sistemari pri
ndiose istaigose, turima nuosavybe, gaunamos pajamos,
teises aktuose nustatvtos valstvbds
poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine)
padetimi susij g veiksniai.
9. Tiesiogin€ diskriminacija gesys su asmeniu, kai lyies, rases, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isiti nirnq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
jam taikomos maLiau palankios s4lygos, negu
etnines priklausomybes, religij os pirgri
pana5iomis aplinkybemis yta, burre ff 11u taikomos kitam asrneniui. iSskvrus:
9.I. istatymr4 nustatytus apritroji us del amZiaus, kai tai pateisina teisetas tikslas, o Sio
tikslo siekiama tinkamomis ir bltinomis
emonemls;
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9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

istatymrl nustatl.t4 rr:ikalavi
istatymq nustatytais atvejais
istatymq nustatytas del pilie
istatymq nustatytas speciali
darbo rinkos srityje, siekiant sukurtii ir
skatinandias s4lygas bei galimybes;
9.6. istatymq nustatytas sper:iali
lygybq ir uZkirsti keli4lygiq galirnybirl
padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLi
priklausomybes, religij os pagrindu;
9.7. kai del konkrediq profesinds
tikra Zmogaus savybe yra esminis ir lemi
reikalavimas yra proporcingas;
9"8. kai ribojimq, specialiq rei
padeties teisini reguliavim4 pateisina t,ois
oriemonemis.

moketi valstybing kalb4;
im4 dalyvauti politinej e veikloj e;
taikomas skirtingas teises;
pliemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, uZimtumo,
taikyti integracij4 i darbo aplink4 garantuojandias ir'

laikin4sias priemones, taikomas siekiant uztikrinti
idimui lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines
re, amZiaus, l1'tines orientacijos, negalios, etnines
los rflSiq pobtdZio arba del jq vykdymo s4lygq tam
profesinis reikalavimas, o Sis tikslas yra teisetas ir

lavimq arba tam tikrq s4lygq del asmens socialines
tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir bltinomis

I SKYRIUS
IOS NUOSTATOS

10.

Visiems darbuotoiams srl
iamos vienodos galimybes darbo metu. {darbinimas ir'
idarbinimo eiga yranustatomi tik pagal mens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbr-r
einant atitinkamas pareigas. Visais at,'rej
pagrindinis dernesys yra skiriamas sugebejimui gerai
atlikti darb4.
I 1. Mi5kq uredija darb4 o
izuoja tarp, kad jos darbuotojq koXektyve bltq
atstovaujamos visos visuomenes grupes
kiekvienas darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq
visi5kai panaudoti savo gebej imus.
12. Mi5kq uredija organizuoda
pripaZistami ir vertinami visq jos da
darbuotojas turi teisg dirbti tokioje apli
orumui.
13. Visiems darbuotojarms yra
siekti profesines paZangos.
1,4. MiSkq uredija savo veikl4
uZtikrintos vienodos darbo s4l.ggos, ga
persikvalifikuoti, igyti praktiniLo dar
neatsiZvelgiant i darbuotojq lyti, rasg, tau
ar paZifiras, amLig, lyting orientacij 4, nr: gal
15. Visi darbuotojai prirralo lai
i5vengta diskriminacijos. Darbuotojai net
darbuotojq del jq lyties, rases, tautybes,
paLlirt4, amZiaus, ly'tines orientacijos,
persekioti ar imtis kitq poveikio pri

savo veikl4 kuria toki4 aplink4, kurioje bfitq
roJq
individualtrs skirturnai ir jq indelis. Kiekvienas
iu molvloualll
rje, kurioje bfitq skatinama pagarba kiekvieno asnens
ikiamos galimybes mokytis, ugdlti savo gebejimus ir

organizuoja taip, kad visiems darbuotojams br-rtr1
mybe kelti kvalifikacij4, siekti profesinio mokymo,

patirties, taip

pat teikiamos vienodos lengvatos

bg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus
4, etning priklausomybg, religij4.
is Sios poiitikos, kad bDtq uZtikrintos lygios galimybes ir'

ri

diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar g4sdinti kitrl
s, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar"
ios, etnines priklausomybes, religijos, o Sie neturi jq
iq prie5 tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagristus

itarimus.

16.

Sios tvarkos paZeidimas trus

ikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokir-rs paZeidimus
bus taikoma atsakomybe. numatvta Lietuv s Respublikos darbo kodekse. Mi5kq uredijoje nustatyti
diskriminacijos atvejai nedelsianLt busr
uodami tirti Lygiq galimybiq kontrolieriui ar kitoms
kompetetingoms institucij oms.
17. Mi5kq uredija imasi visq pri niq ir uztikrina, kad darbuotojas, pateikgs skr,rnd4 del
diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje
I diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir'
teikiantis paai5kinimus del diskriminacij
nebltq pelsekio.iamas ir bltrl apsaugotas nuo prie5iSko
elgesio ar neigiamq pasekmiq.

18. Mi5kq uredija imasi priemo q ir uZtikrina, kad neigaliesiems bDtq sudarytos s4lygos
gauti darb4, dirbti, siekti karjeros arba mo
is, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikym4, jeigu del tokiq
priemoniq nebus neproporcingai apsunki
os miSkq uredijos pareigos.
NAUJU DARBUOTOJU I'RIE]UI

19.

MiSkq uredija pritaria dlarb
siekiandiais dirbti pretendentais butq el
remiantis savo sugebejimais ir kvalifikacij
20. Pridmimo i darb4 rnLetu turi
darbuotojai, atsiZvelgiant ijq patirti ir lkval
21. Naujq darbuotojq atrankos
pai[lymams visuose lygmenyse. Visq d

V SKYRIUS
IR ESAMV DARBUOTOJV ATLEIDIMAS

q ivairovei ir

siekia uZtikrinti, kad su visais joje
amasi s4Zinigai ir kad jie i darb4 bltrl priimami tik

i atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms
fikacij4.
procesas yrc vykdomas sistemingai visiems darbo
vietq atrankos kriterijai yra ai5kiai nustatomi ir

i5samiai apra5yti.

22" Mi5kq uredijos darbo skelbi
Skelbimai apie laisvas darbo I'ietas y
dalyvauti atrankos del laisvos darbo vie
socialines padeties, tikej imo, isitikinimq
priklausomybes, religijos kandidatams.
isipareigojimas laikyti lygiq galinnybiq rei
23. Naujq mi5kq uredijos darb
tinkamumu ir gebejimu atlikti darbq.
kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keli
24. Darbuotojai, atsakirrgi ui:
aiSkiai informuoti apie atrankos lriteriius
galimybei, bent du mi5kq uredijos persona
(iSskyrus atvejus, kai atrank4 vykdo lcomis
25. Visi klausimai. uZduodarni
kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys 1rer
kandidato l1ti, amZiq, lyting orientacijj4,
religij4, isitikinimus ar tikejim4, ,Carvti pri
kiek tai tiesiogiai nesusijq su Darbo ko,Jek
26. Neigaliems kandidatams,
sudaromos atitinkamos s4lygos pokalbiq
galimybes su kitais kandidatais.
27. MiSkq uredijoje yra patvirtin
iSimtinai tik su darbuotojo kvalifikacija
imperatyviai nustatyta apsauga, kuri.

ar yra publikuojami imones internetiniame tinklapyje.
rengiami taip, kad jie nebttrl suteikiantys galimybq
tik tam tikros lyties, rasds, tautybes, kalbos, kilmes,
paLiirq, amZiaus, lytines orientacij os, negalios, etninds
Mi5kq uredijos skelbimuose pabreZiamas imones
lavimq.
otojq atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis,
informacija, gauta i5 kandidatq, bus siejama tik su
ais reikalavimais,
idatq atrank4, ul darbo pokalbius ir jq paskyrim4, yra
reikalavim4 igyvendinti lygiq galimybiq politik4. Esant
o atrankos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu
a).

ndidatams I laisvas darbo vietas, yra susijg su atlankos
nalo darbuotojai negali uZduoti jokiq k.lausirnrl apie
ialing padeti, igalum4, rasg ar etning pliklausomybg,
laidq apie kandidato vaidmenf namuose ir Seirnoje, tiek,
numatytq garantij q taikymu darbuotoj ui.
e tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo vietos, bns
etu, kad tokiems kandidatarns bltq suteikiamos lygios
darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai, kr.rrie yla susijg

darbo pareigr-1 vykdymu ir kitomis aplinkybernis ar'
nustatyta Darbo kodekse. Priimant sprendim4 del

darbuotojo atleidimo, visiems darbu ojams atleidimo kritelijai yra taikorni vienodai,
neatsiZvelgiant i lyti, rasg, tautybg, kalb4, ilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZilras,
amLiq,llting orientacij4, negali4, etning pr ausomybg, religij4.
SKYRIUS
DARtsU TOJV sVrnrrnras

28.

MiSkq uredija,

atsiZvel.gd

organizuoj a dalbuotojq mokymus, kurie:

i

stlateginius tikslus

ir'

finansines galimybes,

28.1. gerins darbuotojq supratirn4 pie diskriminacijos ir i5ankstiniq nuostatq , susijusitl su
soc ine padetimi, tikejimu, isitikinimais ar paZifu'omis,
amZiumi, lyine orientacija, negalia, etnine iklausomybe, religija, paplitim4 ir kenksmingum?;

lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme,

28.2. stpaZindins darbuotojus su skriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigirntimi ir'
s4lygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos
)
28.3. supaZindins darbuotojius su liojandiais teises aktais bei jq taikymu lygiq galimybiq
srityje;
jams elgtis taip, kad butq iSvengta lygiq galimybiq
28.4" Pades vadovams irr dar
politikos ir teises aktq paZeidimq, taip pat uteiks Ziniq konfliktq sprendimo srityje,

I SKYRIUS
DARBO UZ,M[O

O NUSTATYMO KRITERIJAI

29. Mi5kq uredijoje tail<oma
nustatymo, skyrimo ir apskaidiavirno t,rra

olektyvineje sutartyje patvirtinta darbo uZmokesdio

Nustatant darbo uilmck

konkretiems darbuotojams, miSkq uredijoje yra
ijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui
darbq pobudZiu, pasiektais rezultatais ir kitais
i atskirame dokumente. Nustatant darbo uZmokesti
, tautybg, ka1b4, kilmg, socialing padeti, tikejim4,

30.

vadovaujamasi i5imtinai objektyviais kri
tenkandios atsakomybes laipsniu. atlie
objektyviais kriterijais, kurie yra nusta
dradLiama atsiZvelgti i darbuot,rjo lvti,
isitikinimus ar paLiiras, amZiq, l;,'ting orie
31. Visiems darbuotoiams uZ ta
atlyginimas, neatsiZvelgiant i darbuotojo
rasg ar etning priklausomybg, religij4, isi
darbo veiklos, kuri pagal objekbzvius kri
darbuotojai gali buti sukeisti vietomis be
kad jis pagal objektyvius kriterijus yra
darbdaviui siekiant savo veiklos tikslq, ne
32. Kriterijai, kuriais yra
i5imtinai tik su asmens gebejimais ir
profesineje srityje ir ne vienas dLarbuotoj
tautybes, kalbos, kilmes, social.inr)s pade
orientacij o s, ne galio s, etnines pril<lausomy
33. Metinis ar kito neriod,o
vadovaujantis ir taikant vienodus l,riteriju
rasg, tautybg, kalb4, kilmg, sor:izLlinrT
orientacij4, negali4, etning priklausomy
darbuotojo profesija, darbo pareigq vy
rezultatais.

tacrj 4, ne gahq, etning priklausomyb E, reli gij 4,
nti ar lygiaverti darbq privalo bDti mokamas toks pats
yt1, amLit4, lyting orientacij4, socialing padeti, negali4,

ikinimus ar tikejirn4, Toks pats darbas rei5kia atlikim4
ijus vienoda ar panaSi i kit4 darbo veikl4 tiek, kad abu
idesniq darbdavio s4naudq. Lygiavertis darbas leiSkia,
ne maZesnes kvalifikaciios ir ne tnaLiau reikSminsas
kitas palyginamasis darbas.
iamasi atrenkant kandidatus paauk5tinimui, yra susijg
tliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais
negali b[ti ir nera diskliminuojamas del lyties, rases,
ies, tikejimo, isitikinimq ar paZilrq, amZiaus, lytines
:s, religijos.
tojq darbo rezultatq vertinimai yra atliekami
visiems darbuotojams, neatsiZvelgiant i darbuotojtl lyti,

ti, tikejim4, isitikinirnus ar paLiiras, amZir-1, lying
religij4 ar kitas aplinkybes, kurios nera susijusios su
ymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo

II

SKYRIUS
]DARB OTOJU APSAUGA

34. Mi5kq uredija irnasi pd moniq, kad
priekabiavimo, seksualinio priekabiavi
nebutq persekiojamas il bltq apsitugotirs n
skund4 del diskriminacijos ar dal.gvauja by
35. Visi mi5kq uredijos darbuoto
galimybes
lygios
yrc paLeidZiamLoii ar jie
nurodyti asmeni, kuris galimai paLeidLia d
36. Mi5kq uredija, gavusi darb
galimybiq paZeidimo ar diskriminaq,ijos
galimybiq kontrolieriaus tarnybai ar kitai
yra laikoma konfidencialia ir negali
paZeidimu ar jo tyrimu.

darbuotojas darbo vietoje nepatirtq
nebrltq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat
prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia
je del diskriminacijos.
ir kandidatai i laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jq
a diskriminuojami, turi teisg kreiptis i miSkq ured4 ir
buotojo teises ar ji diskriminuoja.
,jo ar kandidato i laisv4 darbo viet4 skund4 del lygiq
toki skund4 nedelsdama perduoda nagrineti Lygirl
petetingai institucijai. Informacija apie toki skund4
i pavie5inta asmenims, kurie ndra susijg su galimu

ir

37. Mi5kq uredija

galimo

atliekandiotnis institucijomis, teikia v
paZeidimui i5tirti.
38. Bet koks persekiojimas ar
laisv4 darbo viet4, pateikusi skund4 del
draudZiamas ir laikomas darbo pareigq
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

tJnimo metu bendradarbiauja
turim4 informaoij4, kuri yra

su

tyrim4
reik5minga galimam

elgesys prie5 darbuotoj4 ar kandidat4 uZimti
iminacijos ar kitq jo lygiq galimybiq paZeidimo, yra
idimu, uZ kuri gali biiti taikoma atsakomybe, numatyta

