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uAB PAN nviLtoREGIoNo ATLIEKU TvARKyMo cENTRo Lycru GALTMvBTV
POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centro (toliau - PRATC) lygiq galimybiq
politika ir jos igyvendinimo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) nustato lygiq galimybiq PRATC
principus, jq igyvendinimo darbo procese s4lygas ir tvark4.

2. Apra5o tikslas - nustatyti lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais
principus, uZtikrinti, kad su besikreipiandiais del darbo asmenimis ar jau esamais darbuotojais
nebutq elgiamasi prasdiau, jei tai nesusijg su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinemis
savybemis.

3. PRATC administracija laikosi ApraSo administruodamas vieting rinkliav4 tL
komunaliniq atliekq surinkim4 bei veZim4 ir atlikdamas vidaus administravim4, priimdamas
darbuotojus i darb4, taip pat darbo santykiq galiojimo ir jq nutraukimo metu. Administracija imasi
priemoniq uZtikrinti, kad konkretiems asmenims nebutq suteiktos maiiat (daugiau) palankios
idarbinimo, perkelimo i kitas pareigas arba apmokejimo uZ toki pati ar vienodos vertds darb4
s4lygos. iSskyrus istatymq nustatytas iSimtis.

4. Del ApraSo patvirtinimo konsultuotasi su PRATC Darbo taryba.
S. Sis ApraSas privalomas PRATC administracijai ir visiems darbuotojams.
6. ApraSe vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos lygiq galimybiq istatyme ir

Lietuvos Respublikos moteru ir vyrq lygiq galimybiq istatyme apibreZtas s4vokas.

III SKYRIUS
POLITIKOS IGYVENDINIMAS DARBO PROCESE

7. PRATC administracija veikl4 organizuoja .taip, kad visiems darbuotojams b1tq
suteikiamos vienodos darbo s4lygos, vienodos galimybes kelti kvalifikacij4 ir mokytis,
persikvalifikuoti, igyti darbo patirties, gauti atlyginim4, priedus, priemokas ar premijas, gauti
atostogas ir gauti lengvatas, nepriklausomai nuo rasds, lyties, tautybes, lytines orientacijos, religijos
ir kitq savybiq, ir priklausomai tik nuo pareigybes, darbo pobudZio, darbines kvalifikacijos, igfidZiq,
indelio j darbq rezultat4.

8. PRATC administracija siekia sukurti aplink4, kur gerbiamos Zmogaus teises, skatinama
pagalba kiekvienam Zrnogui/darbuoto.jui. 'Iuo tikslu pagal finansines galimybes organizuojamas
darbuotojq Svietimas ir mokymas apie diskriminacij4 ir teises aktq nuostatas, reglamentuojandias
nediskriminavim4.

9. PRATC administracija imasi priemoniq, kad neigaliems darbuotojams butq sudarytos
s4lygos dirbti, siekti karjeros arba mokytis, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikym4, jeigu del tokiq
priemoniq nebus neproporcingai apsunkinamos imones pareigos ir nesusidarys neplanuotos
neproporcingos fi nansines iSlaidos.
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10. PRATC darbo uZmokestis ir su juo susijusios i5mokos, priedai ir priemokos
nustatomi ir mokami priklausomai nuo darbuotojo pareigybes, atsakomybes laipsnio, kvalifikacijos,
igldZiq, darbo patirties, indelio i darbq rezultatq, imones finansiniq galimybiq ir kt. Sioje tvarkoje
nustatytq kriterijq, bei uztikrinant nediskriminavimo principq igyvendinim4. Visiems darbuotojams
tL tq pati ar lygiaverti darb4 privalo blti mokamas toks pats atlyginimas neatsiZvelgiant i
darbuotojo lyti, amZiq, lyting orientacij4, socialing padeti, negali4, rasg ar etning priklausomybg,
religij4, isitikinimus ar tikejim4.

I l. PRATC paaukStinimq skyrimas i5imtinai priklauso tik nuo darbuotojq dalykiniq
gebejimq, atliktq darbo funkcijq, jq atlikimo kokybes ir rezultatq bei uZtikrinant nediskriminavimo
principq igyvendinim4.

12. PRATC darbuotojq atleidimo kriterijai i5imtinai priklauso nuo jq kvalifikacijos,
darbo pareigq vykdymo ir Darbo kodekse numatytq imperatyviq reikalavimq del papildomos
apsaugos tam tikroms darbuotojq grupems. Priimant sprendimE del darbuotojo atleidimo visiems
darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai neatsiZvelgiant i lyt!, rasg, tautybg, kalb4,
kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZi[ras, amZiq, lyting orientacij4, negali4, etning
priklausomybg, rel igij 4.

13' Visi PRATC darbuotojai privalo laikytis Sio ApraSo, kad b[tq uztikdntos lygios
galimybes ir i5vengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar
g4sdinti kitq darbuotojq del jq lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo,
isitikinimq ar paZiurt4, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos, o
Sie neturi jq persekioti ar imtis kitq poveikio priemoniq prieS tokius darbuotojus, kurie pateikia
nepagristus itarimus. Sio ApraSo ir Sio ApraSo. punkto paZeidimas yra laikomas Siurk5diu darbo
pareigq paZeidimu.

14. PRATC administracija imasi priemoniq uztikdnti, kad darbuotojas darbo vietoje
nepatirtq priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebfitq duodami nurodymai diskriminuoti,
kad asmuo ar darbuotojas, pateikgs skund4 del diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje del
diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir reikiantis paaiSkinimus del diskriminacijos,
nebutq persekiojamas ir bltq apsaugotas nuo prieSiSko elgesio ar neigiamq pasekmiq.

15. Visi PRATC darbuotojai ir kandidatai ilaisvas darbo vietas, kurie mano, kad jq lygios
galimybes yra paLeidZiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisg kreiptis i direktoriq ir nurodyti
asmeni, kuris galimai pazeidLia darbuotojo teises ar ji diskriminuoja.

16. PRATC administracija, gavus skund4 (praneSim4, pareiSkime) del lygiq galimybiq
paZeidimo ar diskriminavimo, nedelsiant perduoda tirti Lygiq galimybiq kontrolieriui.

17. Informacija apie prane5im4, parei5kim4 yra laikoma konfidencialia ir negali buti
paviesinta asmenims, kurie nera susijg su galimu paZeidimu ar jo tyrimu.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Darbr-roto.iai su ApraSr,r supaZindinami pasiraSytinai ir privalo laikytis jame nustatytq
ipareigojimq, atlikdami savo darbo I'unkcijas vadovautis ApraSe nustatytais principais.

t 9. Sio Apra5o paZeidimas gali buti laikomas darbo pareigq paZeidimu, uZ kuri gali bfti
taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

SUDERINTA
Darbo tarybos 201 8 m. balandZio 16 d. protokolu Nr. 2

UAB Panevezio regiono atliekq tvarkymo centro lygiq galimybiq politika ir jos igyvendinimo tvarkos apra5as


