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LIETUVOS MOKSL AKADEMIJOS LYGHJ GALIMYBHCJ
POLITIKOS IGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEIUROS PRINCIPIJ
JGYVENDINIMO PRIEMONIIJ APRAAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos rnokslq akademijos lygiq galimybiq politikos gyvendinimo ir vykdymo prieiüros
principi. jgyvendinimo priemoniq apraas (toliau
Apraas) nustato lygiq ga1imybi politikos
jgyvendinimo ir vykdymo prieiaros princip gyvendinimo priemones Lietuvos mokslq
akademijoje (toliau Akademija) bei ii priemoniq jgyvendinimo tvark.
—

—

2. Aprao tikslas utikrinti, kad Akadernijoje priimant darb darbuotojus, dirbanèius pagal darbo
sutart (toliau darbuotojai), darbo santykiq galiojirno bei jq nutraukimo metu büt laikomasi lygiq
galirnybiq principo ir draudimo varyti darbuotojq teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rasés,
tautybês, pilietybés, kilmés, socialinés padeties, tikéjimo, sitikinirnq ar paiüm, arniaus, lytinés
orientacijos, negahos, etnines priklausomybes, religijos pagrindais
—

—

II SKYRIUS
SiVOKOS IR APIBREIMAI
3. Lygios galimybés mogaus teisiq jgyvendinimas nepaisant lyties, rasés, tautybés, pilietybês,
kilmés, socialinés padeties, tikéjimo, jsitikinirnq ar paiürq, amiaus, lytinés orientacijos, negalios,
etninés priklausomybés, religijos ir kit Lietuvos Respublikos tarptautinese sutartyse ar jstatymuose
numatytq pagrindq.
—

4.
Diskriminacija
tiesiogine ar netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas
diskriminuoti asmenis lyties, rasés, tautybés, pilietybés, kilmés, socialinés padéties, tikéjimo,
jsitikinimi ar paiürq, amiaus, lytines orientacijos, negalios, etninés priklausomybes, religijos
pagrindu.
—

5. Priekabiavimas
nepageidaujamas elgesys (diskriminacija), kai lyties, rasés, tautybes,
pilietybés, kilmés, socialinés padéties, tikèjimo, jsitikiniml4 ar paiün, amiaus, lytinés orientacijos,
negalios, etninès priklausomybes, religijos pagrindu siekiama jeisti arba eidiamas asmens
orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, pneika, eminanti ar eidianti aplrnka
—

6. Kitos iame Aprae vartojamos svokos suprantamos ir aikinamos taip, kaip jos apibrétos
Lietuvos Respublikos lygiq ga1imybn statyme ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose

III SKYRIUS
LYGHJ GALIMYBIIJ POLITIKOS jGYVENDINIMAS

DARIIO SANTYKI{J SRITYJE
7. Akademijoje esant bet kokiems darbo santykiams su Akademijos darbuotojais, dirbanèiais pagal
darbo sutartis (toliau
darbuotojai), tiesioginé ir netiesioginé diskriminacija, priekabiavimas,
seksualinis pnekabiavirnas, nurodymas diskriminuoti lyties, rases, tautybes, kilmes, socialmes
padeties, amiaus, lytines orientacijos, negahos, etnines priklausomybes, narystes politineje
partij oj e ar asociacij oj e, religij os, tikej imo, sitikinimq ar pa1an, ketinimo tureti vaiki (vaiki)
pagrindu, del aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotoji dalykinemis savybemis, ar kitais jstatymuose
nustatytais pagrindais yra draudiami
—

8. Akademija, neatsivelgdama j lytj, rasç, tautybç, kilmç, socialinç padètj, tikêjimi, jsitikinimus ar
pa1üras, amiq, lytinç orientacij nega1ii, etninç priklausomybç, rehgij i, ketimmo
,

tureti vaiki (vaikM) pagrindi ar kitus statymuose numatytus pagrindus, privalo
8 1 prilmant darbi Akademijoje, taikyti vienodus atrankos knterijus ir silygas, iskyrus
lstatym14 nustatytus apribojimus del amiaus, lstatymq nustatyti reikalavimi moketi valstybinç
kalbi ir lstatymq nustatytas del pihetybes taikomas skirtrngas teises,
8 2 sudaryti darbuotoj ams vienodas darbo silygas, gahmybes tobuhnti kvahfikacij siekti
profesinio tobulej imo, persikvahfikuoti, gyti praktines darbo patirties, taip pat teikti
darbuotoj arns vienodas lengvatas,
,

8 3 naudoti vienodus darbo vertinimo knterijus ir vienodus atleidimo

i

darbo knterijus,

8 4 u tokl pat ir vienodos vertes darbi moketi vienodi darbo umokestl,
8 5 imtis priemonni, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo ir nebutq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebüt persekiojamas ir
4 apsaugotas nuo prieiko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skundi del
but
disknmrnacijos ar dalyvauja byloje del diskrimrnacijos,
8 6 imtis tinkam4 priemoniq, kad negahes1ems bütq sudarytos si1ygos gauti Akademijoje
darbi, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, taip pat pritaikytos tinkamai patalpos, jeigu del tokni
priemornq nebus neproporcingai apsunkrnamos Akademij os prieigos
9 gyvendindama Aprao 8 1 papunktyje numatyta priemonç, Akademija
9 1 utikrina, kad priimant darb Akademijoje visiems siekiantiems dirbti asmenims büt4
taikomi vienodi atrankos knterijai pagal konkreèiam darbui nustatytus reikalavimus ir atrankos
knterijus,
9 2 utiknna, kad visiems Akademijoje siekiantiems dirbti asmenims but
4 taikomos vienodos
sqiygos prumant konkreèias pareigas,

9 3 priimant
darbi, Akademijoje vertinami tik siekianèio dirbti Akademijoje asmens
gebejimai ir kvahfikacija pagal konkreèiam darbui nustatytus reikalavimus,
9 4 utikrina, kad informacija apie priemimi laisvas pareigas Akademijoje bUtq prieinama
visiems ir skelbiama Akademijos intemeto svetaineje,
9.5. utikrina, kad skelbimuose apie laisvas darbo vietas nebütq reikalavim4, suteikianiq
pirmenybç lyties, rases, tautybes, kilmes, sociahnes padeties, tikejimo, lsltikinlm4 ar pa1ürq,

amiaus, lytines orientacij os, negahos, etnines priklausomybes, rehgij os, ketinimo tureti vaiki
(vaikq) pagrindu,

9.6. informuoja darbuotojus, atsakingus u kandidaN atranka, kad jie privalo laikytis lygiq
galimybiq principij; esant galimybei pokalbyje su kandidatu dalyvauja bent du darbuotojai,
atsakingi u kandidatq atrank;
9.7. utikrina, kad visi klausimai, uduodami kandidatams, butt
1 susije tik su atrankos
kriterijais; konkurso komisijos nariai negali uduoti jokit
1 klausiml4 apie kandidato lytj, amitI,
lytinç orientacij, socialinç padét, nega1i, rasç ar etninç priklausornybç, religijq, sitikinimus
ar tikêj im, ketinim turéti vaik (vaikq), daryti prie1aidt apie kandidato vaidmenj namuose ir
eimoje, tiek, kiek tai tiesiogial nesusijç Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos
mokslq akadernijos statute numatytq garantijq taikymu darbuotojams
10. gyvendindama Aprao 8.2 papunktyje numatyti priemonç, Akademija:
10.1. utikrina, kad, nepaisant darbuotojt uimamq pareigq ar statuso, kiekvienam darbuotojui
büt jrengta darbo vieta, jis bUtq aprupintas darbo priemonémis;
10.2. utikrina, kad Akademijos vidaus tvarkos taisyklés bei kiti teisés aktai, nustatantys
Akademijos bendras taisykies ar darbo organizavimi, nustatyti4 vienodas sqiygas visiems
darbuotoj ams;
10.3. sudaro vienodas s4lygas ir skatina darbuotojus kelti kva1ifikaciji, siekti profesinio
mokymo, persikvalifikuoti, gyti. praktinio darbo patirties,
10.4. utikrina, kad, jeigu darbuotojams teikiamos lengvatos, tai jos teikiamos visiems ias
lengvatas galintierns ir norintiems gauti darbuotojams.
11. gyvendindama Aprao 8.3 papunktyje numatyti priemonç, Akademija:
11 1 utiknna, kad metiniai darbuotojq veikios vertinimai butq athekami vadovauj antis ir
taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams neatsivelgiant j darbuotojq lytj, rase, tautybç,
kilmç, socialinç padêtj, tikêj imi, jsitikinimus ar paiUras, amiq, lytinç orientaciji, nega1ii,
etnlnç pnklausomybç, rehgij4, ketinimi tureti vaik (vaik4) ar kitas aplinkybes, kurios nera
susijusios su darbuotojo kvahfikacija, darbo pare1gi. vykdymu, profesirnais pasiekimais ar
asmeniniais darbo rezultatais,
11 2 utikrina, kad at1eidiant i darbo butq vadovaujamasi vienodais atleidimo i darbo
kriterijais neatsive1giant darbuotojq lyt
, rase, tautybç, kilmç, sociahnç padetl, tikejimi,
1
ar
paiuras,
Isitikinimus
amnI, lytinç orientaciji, negalii, etrnnç priklausomybç, re1igiji,
ketinlm4 tureti vaiki (vaikq) ar kitas aplinkybes, kurios nera susijusios su darbuotojo
kvahfikacij a, darbo pareigq vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais,
iskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose
teises aktuose numatytq garantijq taikymu darbuotojui
12. gyvendindama Aprao 8.4 papunktyje numatyti priemonç, Akademija:
12 1 nustatydama darbo umokesti konkretiems darbuotoj ams vadovauj asi obj ektyviais
kriterij ais, susij usiais su darbuotoj o kvalifikacij a, darbuotojui tenkanèios atsakomybés laipsniu,
athekamq darb4 pobudiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais knterijais, nustatant
darbo umokestl draudiama atsive1gti I darbuotojo 1yt, rasç, tautybç, kilmç, socialinç padetl,
tikêjimi, jsitikinimus ar paiüras, amiq, lytinç orientacij4, nega1ii, etninç priklausomybe,
religiji ketinimi turéti vaiki (vaikq) ar kitas aplinkybes, kurios nêra susijusios su darbuotojo
kvahfikacija, darbuotojui tenkanèios atsakomybes laipsniu, athekamq darbtj pobfldiu,
pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais,
12.2. utikrina, kad visiems darbuotojams u ti patj ar lygiavertj darb4 bütq mokamas toks pats
atlyginimas neatsive1giant j darbuotojo lytj, amiq, lytinç orientaciji, socialinç padêtj, negaliq,
rasç ar etrnnç priklausomybç, ketinimi tureti vaiki (vaikq), rehgiji, Isitikinimus ar tikejimi,

toks pats darbas reikia at1ikim darbo veikios, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar
panai j kit darbo veikk tiek, kad abu darbuotojai gali buti sukeisti vietomis be didesniq
darbdavio snaudq; lygiavertis darbas reikia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne
maesnês kvalifikacijos ir ne maiau reikmingas darbdaviui siekiant savo veikios tikslq, negu
kitas palyginamasis darbas.
13. gyvendindama Aprao 8.5 papunktyj e numatyta priemonç, Akademij a:
13 1 organizuoja darbuotoj4 mokymus, kurie gerina darbuotojq supratimi apie diskrimrnacijos
ir iankstiniq nuostat4 pap1itimi ir kenksrningumi;
13.2. supaindina darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir
s1ygomis, kadaji gali atsirasti ir kaip jos galima ivengti;
13.3. supaindina darbuotojus su galiojanèiais teisés aktais bei ji taikymu lygiq galimybiq
srityj e;
13.4. nevaro darbuotojq ir kandidatq
laisvas darbo vietas, kurie mano, kad j lygios
galirnybes yra paeidiamos ar jie yra diskriminuojami, teisés kreiptis Lygiq galimybiq
kontrolieriaus tarnybi ir nurodyti asrnenj, kuris galirnai paeidia darbuotojo teises ar jj
diskrirninuoj a;
13.5. imasi priemoniq ir utikrina, kad darbuotojas, pateikçs skundi del diskriminacijos,
liudijantis ar dalyvaujantis byloje del diskriminacijos, but
4 apsaugotas nuo prieiko elgesio ar
neigiamq pasekmiq Akadernijoj e;
13.6. galimo lygiq galimybi paeidimo ar diskriminacijos tyrimo metu bendradarbiauja su
tyrim at1iekaniornis institucijomis, teikia visit turim informaciji, kuri yra reikrninga
galimam paeidimui itirti.
14. gyvendindama Aprao 8.6 papunktyje numatyt4 priemonç, Akademija:
14.1. utikrina, kad nejgalierns kandidatarns, kurie tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo
vietos Akademijoje, but
4 sudaromos atitinkamos s1ygos konkurso metu, jeigu del tokiii
priemoniq nebus neproporcingai apsunkinamos Akademij os prielgos,
14 2 sudaro nega1iems darbuotojams tmkamas darbo silygas pritaiko pagal jq poreikius darbo
vietas, aprüpina reikiamomis darbo priemonemis, jeigu del tokiq poreikiq ar priemoni nebus
neproporcrngai apsunkinarnos Akademij os pneigos,
14.3. sudaro sqlygas ir skatina nejgalius darbuotojus kelti kvalifikacijq, siekti profesinio
mokyrno, persikvalifikuoti, jgyti praktinio darbo patirties.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Akademija turi teisç i dalies arba visikai pakeisti lygiq galimybiq politikos jgyvendinirno ir
vykdymo prieiuros tvarki, nustatyti iame Aprae, tiek, kiek tai neprietarauja Lietuvos
Respublikos lygl4 gallmybl4 statymu1, kitiems teises aktams

16. Prie priimant sprendimi i dalies ar visikai keisti lygiq galimybi4 politikos jgyvendinimo ir
vykdymo prieiuros tvark, nustatyti iame Aprae, informuojama darbo taryba ir su ja
konsultuojamasi Darbo kodekso nustatyta tvarka.
17. Lygiq galimybiq politikos jgyvendinimo ir vykdymo prieiüros tvarka periurima ir, esant
poreikiui, atnaujinama pasikeitus ios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisès aktams. U

periodik lygiq ga1imybij politikos jgyvendinimo ir vykdymo prieiüros tvarkos periurêjim ir,
esant poreikiui, teikin Akadernijos prezidentui atnaujinti atsakingas

LIETUVOS MOKSLU AKADEMIJA
DARBO TARYBOS POSEDIO
PROTOKOLAS
2018 m. gruodio 7 d. Nr. 2
Vilnius
Posédis jvyko 201 S m. gruodio 7 d. 14.00 val., Gedirnino pr. 3, Vilnius.
Dalyvavo: Lietuvos mokshi akademijos 2017 m. spalio 30 d, sakymu Nr. 27A—T sudarytos
Lietuvos moks1i akademijos Darbo tarybos nariai:
1. Andrius Bemotas, rganizacinio skyriaus vadovas;
2. Jadvyga Olechnoviëiené, BMGM skyriaus mokslinê sekretorê;
3. Zina Turinskiené, Leidybos skyriaus vadové.
DARBOTVARKE:
1. Lietuvos mokslq akademijos darbuotoj4 asmens duomen4 saugojimo politikos irjos
gyvendinimo priemoni4 tvarkos aprao svarstymas.
2. Lietuvos mokslq akademijos Asmens duomen4 apsaugos politikos svarstymas.
3. Lietuvos mokslq akademijos lygiq galimybiq politikos jgyvendinimo ir vykdymo
prieiüros principi4 jgyvendinimo priemoniij aprao svarstymas.
1.

SVARSTYTA. Lietuvos mokslq akademijos darbuotojq asmens duoment3 saugojimo
politikos ir jos jgyvendinimo priemoniq tvarkos apraas.
Darbo tarybos pirmininkas Andrius Bernotas pasiulê ke1et pataisymq. Pataisymams ir
LMA darbuotoj4 asmens duomenq saugojimo politikos ir jos jgyvendinimo priemoniq Warkos
apraui pritarta vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarti patikslintam Asmens duomerni saugoj imo politikos ir os jgyvendinimo
priemonu4 tvarkos apraui.
2.

SVARSTYTA. Lietuvos mokshl akademijos Asmens duomenq apsaugos politika.
Darbo tarybos pirmininkas Andrius Bernotas pasiulé kelet4 pataisym4. Sialymas priimtas
vienbalsiai.
NIJIARTA. Pritarti patikslintai Lietuvos mokslq akademijos Asmens duomenq apsaugos
politikai.

3.

SVARSTYTA. Lietuvos mokslq akademijos 1ygi galimybil4 politikos jgyvendinimo ir
vykdymo prieiüros principq gyvendinimo priemoniq apraas.
Darbo tarybos pirmininkas Andrius Bernotas pasiulé ke1et pataisymq. Siulymas priimtas
vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarti patikslintam Lietuvos moksl4 akademijos lygiq galimybi4 politikos
jgyvendinimo ir vykdymo prieiüros principq jgyvendinimo priemoniq apraui
Darbo tarybos pirmininkas
Darbo tarybos pirmininko pavaduotoja
Darbo tarybos sekretorô
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