
PATVIRTINTA 

VšĮ „Perspektyvinių technologijų 

taikomųjų tyrimų 

institutas“ direktoriaus  2021 m. 

spalio 13 d. įsakymu Nr. AKV-

34/1 

 

VŠĮ „PERSPEKTYVINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ 

INSTITUTAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO  

PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ (toliau- Institutas) lygių 

galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

lygių galimybių principų įgyvendinimo ir vykdymo Institute tvarką.  

2. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad Institute priimant į pareigas darbuotojus, darbo santykių 

galiojimo bei jų nutraukimo metu būtų laikomasi lygių galimybių principo ir draudimo varžyti 

darbuotojų teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais. 

3. Instituto direktorius užtikrina lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo tvarką 

Institute, kuri būtų privaloma visiems Instituto darbuotojams.  
 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS 
 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas 

diskriminuoti asmenų lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, 

tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, 

šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu. 

4.2. Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos 

Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant asmenų lyties, lytinės 

orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeiminės padėties, ketinimo turėti 

vaiką (vaikų). Lygios galimybės darbe reiškia vienodą požiūrį į darbuotojus nepriklausomai nuo 

darbuotojo lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, 

religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeiminės 

padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų). 

4.3. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytinės orientacijos, 

negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką 

(vaikų) pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba 

sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. 

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  
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III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

 

6. Institute priėmimas į darbą vykdomas pagal pareigybei keliamus kriterijus, atsižvelgiant į 

kandidato sugebėjimus, kompetenciją, turimą kvalifikaciją ir žinias. 

7. Apie laisvas darbo vietas skelbiama viešai Instituto interneto svetainėje, specializuotuose 

paieškos portaluose ar duomenų bazėse, spaudos leidiniuose bei kitose pasirinktose priemonėse, 

atsižvelgiant į atrankos pobūdį. Darbo skelbimuose nurodomi reikalavimai, susiję su darbo funkcijai 

atlikti reikalingomis kompetencijomis, patirtimi ir gebėjimais. Skelbimai apie laisvas darbo vietas 

yra rengiami taip, kad jie nesudarytų galimybės pretenduoti į poziciją tik tam tikros lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kandidatams. 

8. Darbo skelbime / darbo pokalbio metu visi reikalavimai / klausimai yra susiję tik su 

kandidato tinkamumu atlikti darbo funkciją, jo kompetencija, profesionalumu, patirtimi ir kitais 

panašiais kriterijais.  

9. Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos 

kriterijais. Draudžiama iš kandidato reikalauti informacijos, kuri yra susijusi su jo sveikatos būkle, 

kvalifikacija ar kitomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos atlikimu. 

Pokalbyje dalyvaujantys Instituto darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, 

amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, turimą neįgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, 

įsitikinimus ar tikėjimą, kandidato vaidmenį namuose ar šeimoje, išskyrus atvejus, jei tai tiesiogiai 

susiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu. 

10. Sudarius darbo sutartis su kandidatu į darbo vietą, yra informuojamas darbuotojas, kokią 

informaciją apie savo šeiminę padėtį jis turėtų pateikti, kad būtų užtikrintas teisės aktuose  

numatytų garantijų taikymas. Darbuotojui atsisakius pateikti tokią informaciją, darbuotojas 

informuojamas, kad nepateikus nurodytos informacijos ar dokumentų, Institutas negalės darbuotojui 

užtikrinti teisės aktuose  numatytų garantijų taikymo. 

11. Institute taikomi darbuotojų atleidimo iš darbo kriterijai yra susiję tik su darbuotojo 

kvalifikacija, darbo pareigų netinkamu vykdymu ir kitomis aplinkybėmis, numatytomis 

įstatymuose. Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, visiems Instituto darbuotojams 

atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus. 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGOS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, DARBO 

APMOKĖJIMAS IR PAAUKŠTINIMAS 

 

12. Institute visiems darbuotojams užtikrinamos pagal teisės aktų reikalavimus vienodos 

darbo sąlygos, vienodos galimybės kelti kvalifikaciją ir mokytis, persikvalifikuoti, įgyti praktinio 

darbo patirties, gauti atlyginimą, priedus, priemokas ar premijas, gauti atostogas ir lengvatas, 

neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, 

įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitus 

pagrindus. 

13. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų 

lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. 

14. Institutas imasi priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti 

darbą, dirbti, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, siekti karjeros, jeigu dėl tokių priemonių nebus 

neproporcingai apsunkinamos Instituto pareigos. 

15. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams vadovaujamasi kriterijais, 

susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų 

pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie gali būti nustatyti atskiruose 



3 
 

dokumentuose. Nustatant darbo užmokestį neatsižvelgiama į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, pilietybę, 

kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, 

etninę priklausomybę, religiją ar kitus pagrindus. 

16. Darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pats atlyginimas 

neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, 

įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitus 

pagrindus. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda 

ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių Instituto 

sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės 

kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas Institutui siekiant savo veiklos tikslų negu kitas 

palyginamasis darbas. 

17. Darbuotojo paaukštinimo galimybės Institute priklauso nuo objektyvių kriterijų ir 

aplinkybių: darbuotojo kompetencijos, kvalifikacijos, turimos patirties ir žinių, pasiektų darbo 

rezultatų, darbo kokybės, Instituto strategijos, tikslų ir galimybių suteikti darbuotojui aukštesnę 

poziciją. 

 

V SKYRIUS 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

 

18. Instituto direktorius yra atsakingas už tai, kad Institute būtų vykdomi lygių galimybių 

politikos įgyvendinimo ir vykdymo reikalavimai tiek priėmimo į darbą, tiek darbo santykių bei 

atleidimo iš darbo procese.  

19. Instituto darbuotojai, kurie mano, kad jų lygios galimybės pažeidžiamos ar jie yra 

diskriminuojami, turi teisę kreiptis į Instituto direktorių ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia 

jo teises ar jį diskriminuoja. 

20. Šio Aprašo normų pažeidimas laikomas darbo pareigų pažeidimu, už ką gali būti taikoma 

drausminė atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Institutas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką, nustatytą šiame Apraše, tiek, kiek tai neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymui, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymui ir kitiems teisės aktams. 

22. Visi Instituto darbuotojai su Institute patvirtinta lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka supažindinami e.paštu, gaunant atsakymą 

„susipažinau“, o su pakeitimais – išsiunčiant pranešimą apie pakeitimus elektroniniu paštu. 

23. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka peržiūrima ir, 

esant poreikiui, atnaujinama pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės 

aktams.  

 

___________________ 
 


