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RAJoNoPSPCLYGIUGALIMYBIUPOLITIKAIRJoS
IGYVENDINIMO TVARKA

I SKYRIUS
IVADAS

1. vsl Siauliq rajono pspc (toliau-siauliq rajono PSPC) lygiq galimvbiq politika ir jos

igyvendinimo tvarka (toiiau-tvarka) nustato rygiq galimybiq siauliq rajono PSPC principus it jtr

igyvendinimo darbe s4lygas bei tvark4'

2. Sios rvarkos iii.rtu, yra uZtikrinti, kad su besikreipiandiaisiais del darbo asmenimis ar jau

esamais darbuotojais nebus ergiamasi p.*rei*, jei tai n"rrrilg su atliekamo darbo kokybe ar kitomis

dalykinemis savYbemis.
3. Apie 5i4 Tvark4 yra informuota darbo taryba'

II SKYRIUS
s4voKos

4. Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija' priekabiavimas' nurodymas

diskriminuoti lyties, ras6s, tautybes, r.uju"r, kilries, sociarines padeties, lsitikinimq ar paZi[rq,

amZiaus, lJtines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes' religijos pagrindu'

5. Lygios galimyb.s - tarptautirirose'Zmogaus ii piliediq teisiq dokumentuose ir Lietuvos

Respublikos istatymuor. it irtinq z;g; ;"* iir19'dinimas'nepaisant lyies' rasds' tautybes'

kalbos, kilmes, socialines padeties, isitltinimq ui frziurq, amZiaus, lyines orientacijos, negalios'

etnines priklausomybes, religij os'

6.Netiesioginddiskriminacija-veikimas.arneveikimas'teis6snornaarvertinimo
kriterijus, akivaizditai neutrali sqlyga ir prat<tika, kurie.formaliai yra vienodi, bet juos igyvendinant

ar pritaikant u,rir*Ju-u, lai uiriiusti faktinis naudojimosi teis;mis apribojimas arba privilegijq

pirmenybes u, prunusr-o- t.iki-u, r,i[tl t.tet,. tautybes' kalbos' kilmes' socialines padeties'

lsitikinimq u, puziJr.l, 
-u,nziuur, 

lytinls oiientacijos, n"gulior, etnines priklausomybes' religijos

pagrindu, nebent si ,liff.r.q ar.neveikim4, teises normq lr vertinimo kriterijq' s4lyg4 ar praktik4

pateisina teisetas ;i|rl.r,-; iio tikslo ,i.tiiu*u tinkamomis ir bltinomis priemonemis'

7. priekabiavimas - nepageid;j;; elgesys, kai lyties' 'a'ei' 
tautybes' kalbos' kilmes'

socialines padeties, isitikinimq u. 
-fuiiurq, 

uLziu,rr, lytrneg orientacijos' negalios' etnines

priklausomvu.r, ,.jigijo, pagrindu ti;i.i;;; iZeisti atba lLeidLiamas asmens orumas ir siekiama

sukurtiarbasukuriamabauginanti,prie5i5ka,ZeminantiariZeidLiantiaplinka.,oiieatmokvmasis
g. Socialine padotis - lrinio ur*r* lgytas issiiavinimas, kvalifikaciia ar mokymasis tr

studijos mokslo i, 'ura,:., sistemai itiitru"ti;eiott istaigose' turima nuosavybe' gaunamos

pajamos, teises aktuose nustatl.tos varstybes paramos por.*."ir ir (arba) kiti su asmens finansine

ttlono*i 'Jr?3llffit;lrffit'Jlfi 
- ergesys su asmeniu, kai lvries, rasos, tautvbes, kalbos'

kilmes, socialines padeties, isitikinimq ui'iJiO'U''*Zia"'"lytines orientacijos' negalios' etninds

priklausomvuer, ,iiei.io' 
'pug'ino''IuT ;tk;-:: i:,?;;;; 

ialankios s4lvgos' nesu panasiomis

aplinkybemi, Vru, Uuio ar Uitqiait om-os kitam asmeniui, i.skyrus:

1) istatymq nustatlrus upriuoji,iuil;;;t"*, ili;pateisina teisetas tikslas' o Sio tikslo

siekiama tinamomis ir butinomis priemonemts;



atlikti darb4.
11. Siauliq rajono PSPC organizuoja darb4

atstovaujamos visos visuomenes grupds ir kiekvienas

2) istatymq nustatl't4 reikalavim4 moketi valstybinE kalb4;

3) 
'istatymq 

nustatytais draudim4 dalyvauti politineje veikloje;

4) istatymq nustatytas del pilietybes taikomas skirtingas teises:

5) istatymq nrrtuiytut specialias priemones sveikatos apsaugos' darbo saugos' uZimtumo'

darbo rinkos srityje, sieliant sukurti ii tait<yti integracij4 i darbo aplink4 garantuojandias ir

skatinandias s4lygas bei galimybes;

6) lstatymq nustat-ytas specialias laikinqsias priemones, taikomas siekiant uZtikinti lygybq

ir uZkirsti keliq lygiq gutlrnytiq paZeidimui lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines

padeties, isitikinimri ar 
"paziur.l, 'amziaus. 

lytin6s orientacijos, negalios, etnin,is priklausomybes,

religijos pagrindu;
7) kai del konkrediq profesines veiklos r[Siq pobldLio arbadel jq vykdymo s4lygtl tam tikra

Zmogaus savybe yru .r.niris ir lemiamas profesinis reikalavimas, o Sis tikslas yra teisetas ir

reikalavimas yra Proporcingas:
g) kai ribojiriq, ,p"".iutiq reikalavimq arba tam tikrq sQlygll del asmens socialines padeties

teisin! reguliavim4 put.irinu teisetas tikslas, o sio tikslo siekiama tinkamomis ir bfltinomis

priemonemis.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

10. Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybes darbg metu. [darbinimas ir

idarbinimo eiga yranustatom-i tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu

einant atitinkamas pareigas. visais alvejais pagriniinis demesys yra skiriamas sugebejimui gerai

r taip, kad darbuotojq kolektyve bltq
darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq

visi5kai panaudoti savo gebejimus'""'^-1t'sirrrir+ 
rajoio ispc organizuodama savo veikl4 kuria toki4 aplink4, kurioje .bltq

pripaZistami ir vertinami visq jos darbuotojq individualfls skirtumai ir jq indelis' Kiekvienas

darbuotojas turi teisg dirbti tokioje aplinkoje, kurioje b[tq skatinama pagarba kiekvieno asmens

orumui.
13. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybes mokytis, ugdyi savo gebejimus ir

siekti profesines PaZangos."'-^" " il. Sl.rri,l rajono pspc savo veikl4 organizuoja taip, kad visiems darbuotojams bfltq

uztikrintos vienodos darbo s4rygos, galimytes kelti kvalifikacij4, siekti profesinio mokymo,

persikvalifikuoti, itr,i prat<tiniJ daiUo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos

neatsiZvelgiant ! darbuotojq lytf, rasE, tauiybg, O?IUU' kilmq, socialinq padeti' isitikinimus ar

faZiUras, JmZiq,'lyting o.i.nia.14, negali*. etning priklausomybg, religijq- 
.

15. Visi darbuotojai priraio taitytis sios potitit<os, kad b[tq uZtikrintos lygios galimybes. ir

isvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar g4sdinti kitq

darbuotojq del jq lyties, rasds, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, isitikinimq ar paZi[ry'

amZiaus, lytines orientacijos, negarios, einines priklausomybes, religijos, o Sie neturi jq persekioti ar

imtis kitq pou.itio pri..Lniq prleS tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagristus itarimus'

16. Sios rri*o, pazeiiimas bus laimokas darbo put.igq paZeidimu. UZ tokius paZeidimus

bus taikoma atsakomybd, numatyta Lietuvos Respubrikos darbo kodekse. siauliq rajono PSPC

nustatyti diskriminacijos atvejai nedeisiant bus perduodami tirti lygiq galimybiq kontrolieriui ar

kitoms kompetentingoms institucijoms'
17. Siauliq rajono pspc imasi priemoniq ir uztikrina, kad darbuotojas, pateikqs skund4 del

diskriminacijos ar daryvaujantis byloji del diskriminacijos, jo atstovas af asmuo, liudijantis ir

teikiantis paai5kinim* O.i diskrimina.l;"i ,.Uutq p.rt.kioiamas ir bfltq apsaugotas nuo priesisko

elgesio ar neigiamq Pasekmiq'



t8. Siauliq rajono PSPC imasi priemoniq ir uZtikrina, kadneigaliesiemsbltqsudarytos
s4lygos gauti darb4, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikym4, jeigu

del tokiq priemoniq nebus neproporcingai apsunkintos Siauliq rajono PSPC pareigos.

IV SKYRIUS
NAUJU DARBUOTOJU PRIEMIMAS IR JAU ESAMU DARBUOTOJU ATLETDIMAS

19. Siauliq rajono PSPC pritaria darbuotojq ivairovei ir siekia uZtikrinti, kad su visais joje
siekiandiais dirbti pretendentais bltq elgiamasi s4Ziningai ir kad jie i darb4 bfltq priimami tik
remiantis savo sugebejimais ir kvalifikacija.

20. Priemimo i darb4 metu turi blti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms

darbuotojai atsiZvelgiant ijq patirti ir kvalifikacij4.
21. Naujq darbuotojq atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo

pasifilymams visuose lygmenyse. Visq darbo vietq atrankos kriterij ai yra ai5kiai nustatomi ir
i5samiai apraSyti.

22. Siauliq rajono PSPC darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimq internetiniuose

portaluose. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie neb[tq suteikiantys

galimybg dalyvauti konkurse del laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rasds, tautybes, kalbos,

kilmes, socialines padeties, isitikinimq ar paZiflrq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines

priklausomybes, religijos kandidatams. Siauliq rajono PSPC darbo skelbimuose pabreZiamas

Siauliq rajono PSPC isipareigojimas laikytis lygiq galimybiq reikalavimq.
23, Naujq Siauliq rajono PSPC darbuotojq atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis,

tinkamumu ir gebejimu atlikti darbE bei informacij4, gauta i5 kandidatq, bus siejama tik su

kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.

24. Darbuotojai, atsakingi uZ kandidatq atrank4, uZ darbo pokalbius ir jq paskyrimq, yra

ai$kiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavim4 igyvendinti lygiq galimybiq politik4. Esant

galimybei, bent du Siauliq rajono PSPC personalo atrankos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su

kandidatu.
25. Visi klausimai, uZduodami kandidatams i laisvas darbo vietas, yra susijq su atrankos

kiterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali uZduoti jokiq klausimq apie

kandidato lyti, rasg, tautybg, kalb4 kilmg, socialing padeti, isitikinimus ar paZiflras, amZiq, lying
orientacij4, negali4, etning priklausomybg, religijq, isitikinimus ar tikejim4, daryti prielaidq apie

kandidato vaidmeni namuose ir Seimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusijq su Darbo kodekse

numatytq garantijq taikymui darbuotojui.
26. Neigaliesiems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo vietos, bus

sudaromos atitinkamos s4lygos pokalbiq metu (pvz., lengvai pasiekiami pokalbiq kambariai ar

Zenklq kalba kalbandio vertejo pagalba), kad tokiems kandidatams bltq suteikiamos lygios

galimybes su kitais kandidatais.
27. Siauliq rajono PSPC yra patvirtinti darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai, kurie yra

susijg i5imtimi tik su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigq vykdymu ir kitomis aplinkybemis,

kurft nustatytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Priimant sprendim4 del darbuotojo

atleidimo visiems darbuotojams atleidimo kiterijai yra taikomi vienodai neatsiZvelgiant i lyti, rasg,

tautybg, kalbq kilmg, socialing padeti. isitikinimus ar paZilras, amZiq, lyinq orientacijq, negaliq,

etning priklausomybE, religij 4'

V SKYRIUS
DARBUOTOJU SVmrwtAs

28. Siauliq rajono PSPC. atsiZvelgdama i strateginius tikslus ir finansines galimybes,

organizuoja darbuotojq mokymus, kurie :



2g,i. gerins darbuotojq supratim4 apie diskriminac.ijos ir iSankstiniq nuostatq, susijusiq su

lytimi, rase, iautybe, kalba [ii.., socialine padetimi, fsitikinimais ar paZiDromis' amZiumi, lytine

orientacija, n.guiiu, etnine priklausomybe, religija, paplitim4 ir kenksmingumQ;.

2g.2. supaiindinus darbuotojus su disliiminicijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir

s4lygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima i5vengti;

2g.3. supaZindinus darbuotojus sulatiojandiais teises aktais bei jq taikymu lygiq galimybiq

srityje;
28.4. pades vadovams ir darbuotoiams elgtis-taip, kad bUtq. i5vengta lygiq galimybiq

politikos ir teises aktq paZeidimq, taip pat suteiks Ziniq konfliktq sprendimo srityje'

VI SKYRIUS
DARBo uZtuoXn sdto NUSTATYMAS IR PAAUKSTTNTU'q's

29. Siauliq rajono pSpC privalo buti patvirtinta darbo uZmokesdio nustatymo, skyrimo ir

apskaidiavimo tvarka.
30. Nustatant darbo uZmokesti konkretiems darbuotojams Siauliq rajono PSPC y.ra

vadovaujamasi isimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui

tenkandios atsakomybes taipsniu, atliekamq darbq pobldZiu, pasiektais rezultatais ir kitais

objektyviais kriterijais, kurie yra nustatl,ti'atskirami_dokumente. Nustatant darbo uzmokesti

draudZiama atsiZveigti i aurUuoto3o l),ti, rasg, tautybg, kalb4 kilmg, socialinq padeti, isitikinimus ar

faZiuras, amLit4,lytiig orientacij4, negaliq, etning priklausomybg, religij4.

31. Kriterijai, kuriais yra vadovariu*uri atrenkanti kandidatus paauk5tinimui, yra susijq

i.imtinai tik su urn-,.n, gebejimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais

profesineje srityje ir ne vienas darbuotoias negari bfti ir nera diskriminuojamas del lyties, rasds,

tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, 1-tititiri.q ar paZilrq, amZiaus, lytines orientacijos'

negalios, etnines priklausomybes, religijos' . ,_-_r:^e-- -.^+i-i-^l ,ra otliplzan .

32. Metinis ar kiio p.rioJo darbuotojq darbo rezultatq vertinimai yta atliekamr

vadovaujantis ir taikant vienodui kriterijus visiems darbuotojams neatsizvelg-iant i darbuotojq lyti'

rasE, tautybg, kalb4 kilmE. socialinq iadeti, isitikinimus ar Plziural,-aT:iU' lytinq orientacij4'

negali4, etning prikiausomybg, religii4 ;, kitr; aplinky.bes, kurios nera susijusios su darbuotojo

profesija darbo prr.igrl "yti,*u. 
p-i.siniais pasiikimais ar asmeniniais darbo rezultatais'

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU APSAUGA

33. Siauliq rajono PSPC imasi priemoniq,.kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq

priekabiavi.o, ,.i.rruiinio priekabiavimo ir nebuttl duodami nurodymai diskriminuoti' taip pat

nebltq persekiojamas ir bfltq upruugotu, nuo priesisko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia

,rrlraq ier diskiiminavimo ar dalyvauj a diskriminacijos byloj e.

34. visi siariiq rajono p'spiaaruuotojai ir-tcandiaatai i laisvas darbo vietas, kurie mano'

kad jq lygios galimybes yrapaLeidZiu*o, ar jie yra ditf.,minuojami, turi.teisgs kreiptis iSiauliq

rajono pspc 
""J"rq 

ii nurodyti ur.,.ri,'t r.is galimai paLeidLia darbuotojo teises ar ji

diskriminuoja.
35. Siauliq raiono PSPC, gavusi darbuotojo ar kandidato i laisv* darbo vietq skundq del

lygiqgalimybiqpaZeidimoar.dskrimrnacilos,tokiskund4nedelsdama^perduodanagrinetiLygitl
galimybiq t ortroiioiuus tarnybai ar kitai ktmpetentingai institucijai. Informacija apie toki skundq

yra raikoma konfidencialia 
'ir 

negali bflti paviesinta asmenims, kurie nera susijg su galimu

naZeidimu ar io tyrimu'
36. Slauliq rajono PSPC galimo

atliekandiomis institucijomis' teikia visE

paZeidimui iStirti.

paZeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrim4

irt*q informacij4, kuri yra reikSminga galimam



37. Bet koks persekiojimas ar prieSi5kas elgesys prie5 darbuotoj4 ar kandidat4 uZimti laisv4
darbo vietq, pateikusi skundq del diskriminacijos ar kitq jo lygiq galimybiq paZeidimo, yra
draudZiamas ir yra laikomas darbo pareigq paZeidimu, uZ kuri gali bfti taikoma atsakomybe,
numatyta Lietuvos Respublikos Darbo kodekse.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Si ffarka perZilrima ir, jei reikia, atnaujinama ne rediau nei vien4 kart4 per metus arba
pasikeitus Sios politikos reguliavimo srities teisds aktams.

39. Darbuotojai su Sia politika yra supaZindinami pasira5ytinai arba elektronindmis
priemonemis ir privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas
vadovautis Sioj e politikoj e nustatJtai s principais.

40. Siauliq rajono PSPC turi teisg i5 dalies arba visiSkai pakeisti 5i4 politik4. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supaZindinami pasiraSytinai arba elektroninemis
priemonemis.

Ruo5e: vyresnioj i personalo inspektore Virginija Kazakaitiene


