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KAUNO MAISTO PRAMONES IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO

LYGIU GALIMYBIV POLITIKA IR JOS IGWENDINIMO TVARKA

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Ka*no maisto pramonds ir prekybos mokymo centro (Toliau - Centras) lygiq galimybiq

politika ir jos igyvendinimo tvarka (Toliau - Tvarka) nustato lygiq galimybiq Centre principus ir jq

fgyvendinimo darbe s4lygas bei tvark4'

2. Sios tvarkos tikslas - uZtikrinti, kad priimant i pareigas darbuotojus, dirbandius pagal darbo

sutarti, darbo santykiq galiojimo bei jq nutraukimo metu butq laikomasi lygiq galimybiq principo ir

draudimo varLylidarbuotojq teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rases, tautybes' kalbos' kilmes'

socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiit4, amLiats,lytines orientacijos' negalios' etnines

priklausomybes, reli gij os ir kitais pagrindais'

3. Apie Si4 Tvark4 yra informuota darbo taryba ir del Sios Tvarkos priemimo yra ivykdlta

centro informavimo ir konsultavimosi su darbo tarybapareiga.

4.Lygiosgalimybes-Zmogausteisiqigyvendinimasnepaisantlyties'rases'tautybes'kalbos'

kilmes, socialines padeties, tikejimo, fsitikinimq ar paLiin4, arnLiaus,lytines orientacijos' negalios'

etnines priklausomybes, religij o s'

5. Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas

diskriminuoti lyties, rasds, tautybes, pilietybes, kalbos, kilmes, socialines padeties' tikejimo'

isitikinimq ar paLlttn4, amLiaus,lyines orientacijos, negalios, etninds priklausomybes' religijos

pagrindu.

6. l,tretiesiogine diskriminaclja - veikimas ar neveikimas, teisds noffna ar vertinimo

kriterijus, aki:raizdLiaineutrali sqlyga u, pruktiku, kurie formaliai yra vienodi, bet juos igyvendinant

ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda u, guletq atsirasti faktinis naudojimosi teisemis apribojimas arba

privilegijq,pirmenybesarprana5umoteikimastamtikroslyties,rasds'tautybes'piiietybes'kalbos'
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paii'r'4, arrrLiaus,lltines orientacijos' negalios'

etnines prikiarrsomybes, religijos pagrindu, nebent 5i veikim4 ar neveikim4, teises nolm4 ar vertinimo

kriterijq, s4lyg4 ar praktik4 pateisina teisetas tikslas, o sio tikslo siekiama tinkamomis ir bfitinomis

priemonemis.

7. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys kai del lyties, rasds, tautybes, pilietybes, kalbos,

kilmes, sociallines padeties, tikejimo, isitit irri*q ar paLiun4, amLiaus' lytines orientacijos' negalios'

etnines priklarusomybes, religijos pagrindu ar del kitq prieZasdiq siekiama TLeisti aftaiLeidLiamas

asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prieiiska, Zeminanti ar izeidLiar.ti

aplinka.

S.Visiemsdarbuotojamssuteikiamosvienodosgalimybesdarbometu.|darbinimoeigayra
nustatoma tik pagal asmens darykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas

pareigas. visais atvejais pagrindinis demesys yra skiriamas sugebejimui gerai atlikti darb4'

g.DarbasCentreorganizuojamastaip,kadCentrodarbuotojqkolektyveb[tqatstovaujamos

visos visuornends grupes ir kiekvienas darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq visiskai panaudoti

savo gebejinLus.



10. Centras organizuodamas savo veikl4 kuria toki4 aplink4, kurioje bttq pripaZistami ir
vertinami visq Centro darbuotojq individualus skirtumai ir jq indelis. Kiekvienas darbuotojas turi

teisg dirbti tokioje aplinkoje, kurioje bfrtq skatinamapagarba kiekvieno asmens orumui.

11. Centras savo veikl4 organiztojataip, kad visiems darbuotojams bUtq uZtikrintos vienodos

darbo s4lygos, galimybes kelti kvalifikacijE, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, fg1'ti

praktinio darbo patirties, teikti vienodas lengvatas.

12. Centras naudoja vienodus veiklos vertinimo ir atleidimo i5 darbo kriterijus.

13. uztokipat ar vienodos vertes darbqmoka vienod4 darbo uZmokestf.

14. rJhril<rina, kad siekiantys isidarbinti asmenys darbo vietyoje nepatirtq priekabiavimo,

seksualinio priekabiavimo ir nera duodami nurodymai diskriminuoti.

15. Centras imasi priemoniq ir uZtikrina, kad darbuotojai, pateikg skund4 del diskriminacijos,

dalyvaujantys byloje del diskriminacijos ar praneSg apie diskriminacij4, jq atstovai ar asmenys,

liudijantys ir teikiantys paai5kinimus del diskriminacijos, nebUtq persekiojami ir butq apsaugoti nuo

prie5iSko elgesio ar neigiamq padariniq.

16. Centras imasi priemoniq ir uZtlfuina, kad darbuotojas darbo vietoje nebfltq

diskriminuojamas del ter,ystes atostogq, atostogq vaikui priZiureti, nemokamq atostogq, skirtq

sergandiam Seimos nariui ar kartu su darbuotoju gyvenandiam asmeniui slaugyti (priZi[reti),

suteikimo ir lankstaus darbo grafiko nustatymo.

17. Centras imasi priemoniq ir uZtikrina, kad neigaliesiems butq sudarytos s4lygos gauti darb4,

dirbti, siekti karjeros ir mokytis, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikym4, jeigu del tokiq priemoniq

nebus neproporcingai apsunkinamos Centro pareigos ir finansind padetis.

18. Visi darbuotojai privalo laikytis Sios politikos, kad bftq uZtikrintos lygios galimybes ir

i5vengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar g4sdinti kitq

darbuotojq del jq rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq at pallun4,

amfiiats,lltines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos, ar kitq prieZasdiq o Sie

neturi jq persekioti ar imtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus, kurie pateikia

nepagristus itarimus.
19. Sios Tvarkos paZeidimas bus laikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokius paZeidimus bus

taikoma atsakomybe, numatlta Lietuvos Respublikos istatymuose ir Centro darbo tvarkos taisyklese.

Centre nustatyti diskriminacijos atvejai bus perduodami tirti lygiq galimybiq kontrolieriui ir kitoms

kompetentingoms institucij oms.

II. NAUJT DARBUOTOJU PRIEMIMAS IR JAU ESAMU DARBUOTOJU ATLEIDIMAS

20. Centras pritaria darbuotojq ivairovei ir siekia uZtikrinti, kad su visais joje siekiandiais dirbti

pretendentais brltq elgiamasi s4Ziningai ir, kad jie i darb4 bfltq priimami tik remiantis savo

sugebej imais ir kvalifikacij a.

21. Priemimo i darb4 metu turi buti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms

darbuotojai, atsiZvelgiant i jq patirti ir kvalifikacij4.

22. Naujq darbuotojq atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo pasiDlymams

visuose lygmenyse. Visq darbo vietq atrankos kriterijai yra ai5kiai nustatomi ir i5samiai apraS1ti.

23. Centro darbo skelbimai yra publikuojami Centro interneto svetaineje bei UZimtumo

tarnybos intemeto svetaineje. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie neb[tq

suteikiantys galimybg dalyvauti konkurse del laisvos darbo vietos tik tam tikros l1ties, rasds, tautybes,



kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paiitxrl, amliauqlyines orientacijos,
ne galio s, etnine s priklaus omybe s, reli gij o s kandidatams.

24. Naujq darbuotojq atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebejimu

atlikti darb4 bei informacija, gauta i5 kandidatq, bus siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo

vietos keliamais reikalavimais.

25. Darbuotojai, atsakingi uZ kandidatq atrank1, uZ darbo pokalbius ir jrtr paskyrim4, yra
ai5kiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavim4 igyvendinti lygiq galimybiq politik4.

26. Visi klausimai, uZduodami kandidatams i laisvas darbo vietas, yra susijg su atrankos

kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali uZduoti jokiq klausimq apie

kandidato lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar pailiras, amZiq,

lyting orientacij4, negaliq, etning priklausomybg, religij4, daryli prielaidq apie kandidato vaidmeni

rurmuose ir Seimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusijg su Darbo kodekse numatytq garantrjq taikymu
darbuotojui.

27. Neigaliems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo vietos, bus

sudaromos atitinkamos s4lygos darbo pokalbiq metu.

28. Centre darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai yra susijE i5imtinai tik su darbuotojo

kvalifikacija, darbo pareigq vykdymu ir kitomis aplinkybemis ar imperatyviai nustatyta apsauga, kuri
yra nustatyta Darbo kodekse. Priimant sprendim4 del darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams

atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai, neatsiZvelgiant I lyti, rasg, tautybg,kalb1, kilmg, socialing

padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZiuras, amLi4,l1'ting orientacij4, negali4, etning priklausomybg,

religij4.

III. DARBUOTOJU SVIETIMAS

29. Centras, atsiZvelgdamas i strateginius tikslus ir
darbuotojq Svietim4, kuris:

29.7. gerins darbuotojq supratimE apie diskriminacij4 ir
lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padetimi, tikejimu,
lytine orientacij 4, negalia, etnine priklausomybe, religij a;

29.2. supaZindins darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine

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

29.3. supalindins darbuotojus su galiojandiais teisds aktais bei jq taikymu lygiq galimybiq

srityje.

IV. DARBO UZMOKESCIO NUSTATYMAS IR PAAUKSTINIMAS

30. Centre yra patvirtintas darbo apmokejimo tvarkos apra5as.

31. Nustatant darbo uZmokesti konkretiems darbuotojams vadovaujamasi kriterijais,

susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkandios atsakomybes laipsniu, atliekamq darbq

pob[dZiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektlviais kriterijais, kurie gali bflti nustatyti atskiruose

dokumentuose. Nustatant darbo uZmokesti neatsiZvelgiama i darbuotojo lyti, rasg, tautybg, pilietybq,

kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZiuras, am1h4,lying orientacij4, negali4,

etning priklausomybE, religij4 ar kitus pagrindus.

30. Darbuotojams fi,tqpati ar lygiaverti darb4 privalo btti mokamas toks pats atlyginimas

neatsiZvelgiant i darbuotojo lyti, rasg, tautybE, pilietybg, kaIb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4,

finansines galimybes, orgarizuoja

i5ankstines nuostatas, susijusias su

isitikinimu ar paZiuromis, amZiumi,



isitikinimus ar paZiuras, amLit4,lyting orientacij4, negaliE, etning priklausomybg, religij4 ar kitus

pagrindus. Toks pats darbas rei5kia atlikim4 darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda

ar pana5i i kit4 darbo veikl4 tiek, kad abu darbuotojai gali buti sukeisti vietomis be didesniq teismo

s4naudr1. Lygiavertis darbas rei5kia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne maZesnds

kvalifikacijos ir ne mahiaureikSmingas teismui siekiant savo veiklos tikslq negu kitas palyginamasis

darbas.

31. Kriterijai, kririais vadovaujamasi atrenkant kandidatus paauk5tinimui, turi b[ti susijg

i$imtinai tik su asmens gebejimais, atliekamo darbo kokybe ir asmeniniais pasiekimais profesineje

srityje.
32. Metinis ar kito periodo darbuotojq darbo rezultat4 vertinimas atliekamas

vadovaujantis teises aktuose nustatytais reikalavimais ir taikant vienodus kriterijus visiems

darbuotojams, neatsiZvelgiant ijq l)'ti, rasg, tautybE, pilietybg,kalb4,kilmg, socialing padeti, tikejim4,

fsitikinimus at palliras, amLi4,lytinq orientacij4, negali1, etninq priklausomybg, religij4 ar kitas

aplinkybes, kurios ndra susijusios su darbuotojo profesija, darbo pareigq vykdymu, profesiniais

pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

V. DARBUOTOJU APSAUGA

32. Centras imasi priemonir4, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo,

seksualinio priekabiavimo ir nebttq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebltq persekiojamas

ir butq apsaugotas nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skund4 del

diskriminacij os ar dalyvauj a byloj e del diskriminacij o s.

33. Visi darbuotojai ir kandidatai i laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jq lygios

galimybes yra paLeidiiamos ar jie diskriminuojami, turi teisg kreiptis i Centro direktoriq ir nurodlti

asmeni, knris galimaipaLeidLia darbuotojo teises ar ji diskriminuoja.

34. Centras, gavQs darbuotojo ar kandidato i laisv4 darbo viet4 skund4 del lygiq

galimybiq paZeidimo ar diskriminacijos, toki skund4 nedelsdamas perduoda nagrineti Lygiq

galimybiq kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacrla apie toki skund4

yra laikoma konfidencialia ir negali btti paviesinta asmenims, kurie nera susijg su galimu paZeidimu

ar jo tyrimu.

35. Centras galimo paZeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrim4 atliekandiomis

institucijomis, teikia vis4 tririm4 informacij4, kuri yra reik5minga galimam paLeidimlJr i5tirti.

36. Lygir4 galimybiq bei motery ir vyrq lygiq galimybiq istatymai numato tam tikras

i5imtis, kas nelaikoma diskriminacij a. Diskriminacij a nelaikoma:

36.1. speciali motery apsauga nestumo bei gimdymo ir vaiko Zindymo metu;

36.2. tikvyrams taikoma karine prievole;

36.3. skirtingas motery ir vyrq pensinis amZius;

36.4. moterims taikomi darbuotojq saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsiZvelgiant i
motery fiziologines savybes, siekiama i5saugoti jq sveikat4;

36.5. tarntikras darbas, kuri atlikti gali tik konkredios lyties asmuo;

3 6. 6. istatymu numatl'ti amZiaus apriboj imai ;

36.7. reikalavimas moketi valstybinq kalb4;

36.8. kiti, mindtuose fstatymuose numatyti atvejai.



37. Bet koks persekiojimas ar prie5iSkas elgesys prie5 darbuotoj4 ar kandidat4 uZimti
laisv4 darbo viet4, pateikusi skund4 del diskriminacijos ar kitq jo lygiq galimybiq paZeidimo, ya
draudliamas ir yra laikomas darbo pareigq paieidimu, uZ kurf gali butitaikoma atsakomybe.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Si politika yra perlrttrima, atnaujinama ar keidiama, i5kilus bfltinybei ar pasikeitus Sios

politikos reguliavimo srities imperatlwiems teises aktams. Centras turi teisg i5 dalies arba visi5kai
pakeisti 5i4 politik4. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supaZindinami Centro

elektroninemis priemonemis (darbo elektroniniu pa5tu).

33. Darbuotojai su Sia politika yra supaZindinami pasira5ltinai arba elektroninemis

priemonemis (darbo elektroniniu pa5tu) ir privalo laiky'tis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami

savo darbo funkcijas vadovautis Sioje politikoje nustatytais principais.

34. Su spausdintiniu Sios Politikos egzemplioriumi galima susipaZinti Centro bibliotekose.
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