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Įvadas 
 

Visuomenei pamažu tampant atviresnei ir palankesnei lyčių lygybės ir lygių galimybių idėjoms, lygių 
galimybių ir nediskriminavimo principų diegimas savo organizacijose tiek privataus, tiek viešojo 
sektoriaus darbdaviams tampa vis aktualesnis. Organizacijos ima suvokti lygių galimybių ir įvairovės 
naudą pritraukiant talentus, užtikrinant gerus santykius tarp darbuotojų bei auginant organizacijos 
reputaciją. Pokyčius šioje srityje turėjo paskatinti ir 2016 m. priimta Darbo kodekso redakcija, kuri 
įpareigojo darbdavius įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose darbo santykių 
srityse, o daugiau nei 50 darbuotojų samdančius darbdavius - imtis aktyvaus lygių galimybių 
planavimo bei konkrečių priemonių šioje srityje įgyvendinimo. Visgi projekto metu, dirbant su 
įmonėmis bei atlikus įmonių apklausą paaiškėjo, kad dalis įmonių nėra gerai susipažinusios su šiais 
Darbo kodekso reikalavimais, o Darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas savaime nebūtinai 
motyvuoja darbdavius imtis aktyvesnių žingsnių šioje srityje. Be to, nustatyta, kad darbdaviams 
trūksta informacinių gairių, praktinių priemonių bei paskatų sistemos, kurios padėtų šiuos 
įsipareigojimus įgyvendinti.  

Apklausus 23 atsitiktinai atrinktas įmones, tik 8 iš jų nurodė, kad yra priėmusios lygių galimybių 
darbo vietoje politikas, o iš šių tik 2 nurodė, kad tai paskatino padaryti pasikeitusios Darbo kodekso 
nuostatos. Tad šioje srityje vis dar išlieka veiksmingo Darbo kodekso nuostatų įgyvendinimo 
problema. Tačiau apklausos duomenys ir tiesioginis darbas su įmonėmis taip pat parodė, kad dalis 
įmonių savo iniciatyva ir proaktyviai imasi įgyvendinti lygių galimybių iniciatyvas bei diegti lygių 
galimybių principus savo veikloje. Apklausos duomenimis, šias įmones labiausiai motyvuoja noras 
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pritraukti ir išlaikyti talentus, įmonės reputacijos išaugimas, kitų įmonių aktyvūs žingsniai lygių 
galimybių srityje bei pačių įmonių darbuotojų vis didesnis pritarimas įtraukios visuomenės idėjoms. 

Atsižvelgiant į įmonių motyvaciją bei skirtingą jų pažangos lygių galimybių srityje lygmenį, projekte 
buvo pasirinkta dvejopa įmonių įtraukimo strategija, siekiant įtraukti tiek darbdavius, kurie žengia 
pirmuosius žingsnius užtikrindami lygias galimybes, tiek įmones, kurios proaktyviai integruoja lygias 
galimybes savo veikloje ir prisideda prie lygių galimybių idėjos sklaidos visuomenėje, taip savo 
pavyzdžiu įkvėpdamos ir kitus darbdavius aktyviau domėtis šia sritimi.  

Siekiant atliepti pirminius darbdavių poreikius turėti aiškias ir sistemingas gaires, kaip praktiškai 
įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo principus savo organizacijose, buvo parengtas 
„Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“. Vadovas yra orientuotas į atitiktį lygias 
galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimams ir remiasi naujausiomis aktualių teisės aktų 
redakcijomis. Pasikeitus teisiniam reguliavimui, ypač priėmus naują Darbo kodekso redakciją, 
darbdaviams trūko susistemintos informacijos bei gairių, kaip šiuos teisinius pasikeitimus 
įgyvendinti praktikoje. Vadovas buvo parengtas paprasta, prieinama ir lengvai suprantama kalba, 
vengiant perdėm teisinių formuluočių, kad būtų prieinamas ne tik teisininkams, bet ir kitiems įmonių 
darbuotojams, taip pat smulkioms, nedaug darbuotojų samdančioms įmonėms. Vadovo turinys yra 
universalus ir skirtas visiems Lietuvoje veikiantiems darbdaviams. Vadove pateikiama ne tik aktuali 
teisinė informacija ir diskriminacijos atvejų pavyzdžiai bei analizė, bet ir konkretūs praktiniai 
patarimai, kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę priimant į darbą, užtikrinant reikiamas darbo 
sąlygas, vertinant darbą bei kitose darbo santykių srityse. Šiuo metu parengta ir atnaujinta bei 
papildyta vadovo redakcija, įtraukianti skiltis apie darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą, mobingą 
ir priekabiavimą bei seksualinį priekabiavimą darbe, skundų dėl diskriminacijos ir priekabiavimo 
nagrinėjimo procedūras. 

Siekiant atliepti darbdavių, kurie proaktyviau domisi lygių galimybių sritimi bei konkrečiomis 
praktinėmis priemonėmis, kurias galėtų diegti, poreikius buvo suorganizuoti dveji mokymai įmonių 
specialistams, atsakingiems už lygias galimybes savo organizacijose. Mokymų, kuriuose sudalyvavo 
36 specialistai, dalyviai buvo supažindinti su diskriminacijos sąvoka, priemonėmis, padedančiomis 
sumažinti diskriminacijos tikimybę organizacijoje bei praktiniais patarimais, kaip pasirengti ir 
įsidiegti lygybės planus.  

Atsižvelgiant į tai, kad įmonėms trūko motyvacinės sistemos, skatinančios aktyviau diegti lygių 
galimybių ir nediskriminavimo principus savo veikloje, bendradarbiaujant su Lygių galimybių 
kontrolierės tarnyba buvo sukurta motyvacinė sistema „Lygių galimybių sparnai“. Ši iniciatyva yra 
orientuota į įmones, kurios yra pažangesnės ir atviros lygių galimybių idėjomis bei proaktyviai siekia 
integruoti lygias galimybes savo kultūroje ir įvairiose veiklos srityse. Prisijungimas prie iniciatyvos 
leidžia šioms įmonėms plačiau paskleisti informaciją apie savo pasiekimus ir gerąsias praktikas lygių 
galimybių srityje ir taip auginti įmonės reputaciją bei patrauklumą potencialiems darbuotojams. 

„Lygių galimybių sparnų“ sistema veikia taškų rinkimo pagrindu, t.y. kuo daugiau lygias galimybes 
įgyvendinančių kriterijų įmonė atitinka, tuo daugiau sparnų ji gali surinkti. Prisijungusių įmonių 
surinktų sparnų skaičius ir išsamus įgyvendintų iniciatyvų aprašymas skelbiamas projekto 
svetainėje www.naujistandartai.lt. Kadangi vienas iš įmones motyvuojančių veiksnių yra noras 
pritraukti ir išsaugoti talentus, atitinkamai buvo parinktas ir iniciatyvos šūkis „Atverk galimybes 
geriausiems“. Svetainėje skelbiami išsamūs prisijungusių įmonių iniciatyvų lygių galimybių srityje 
aprašymai įgalina įmones mokytis viena iš kitos, o tik pradedančias – pasisemti idėjų konkretiems 
žingsniams.  

https://www.lygybesplanai.lt/file/manual/LygiuGalimybiuVadovas.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2020/11/LygiuGalimybiuVadovas_A53mm-LT-WEB-4-1.pdf
http://www.naujistandartai.lt/
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Kiekvienai prie „Lygių galimybių sparnų“ prisijungusiai įmonei buvo pateiktas individualizuotas 
vertinimas bei konsultacijos el. paštu ir telefonu, taip pat ir toms įmonėms, kurios dar nėra 
išpildžiusios visų kriterijų ir norėtų surinkti daugiau „sparnų“. Įmonėms buvo siūlomos įvairios 
priemonės, tokios kaip lygybės plano pasitvirtinimas, prioritetų lygių galimybių srityje išsikėlimas, 
konkrečių siektinų rezultatų nusimatymas planavimo dokumentuose, mokymai darbuotojams, 
mentorystės programos, darbo ir privataus gyvenimo derinimo galimybės ir kt. Buvo parengtas ir 
svetainėje www.naujistandartai.lt paskelbtas lygybės plano modelis bei konkretūs patarimai, į ką 
atsižvelgti rengiant tokį planą.  

Siekiant suteikti darbdaviams daugiau praktinių priemonių bei gairių diegiant lygias galimybes 
organizacijoje, buvo parengtos informacinės atmintinės „Lygių galimybių politikos diegimas 
organizacijose“ ir „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti 
darbovietėje“ bei vadovas „Psichikos sveikata darbe“. Šiuose leidiniuose darbdaviai ras naudingos 
informacijos ir praktinių patarimų, kaip užtikrinti įvairius praktinius lygių galimybių aspektus bei 
įtraukią, sveiką ir saugią darbo aplinką visiems.  

Situacija Lietuvos darbo rinkoje 
 

Projekto vykdymui ir veiklų dizainui įtakos turėjo ir diskriminacijos situacija Lietuvos darbo rinkoje. 
2018 m. rudenį Diversity Development Group užsakymu Vilmorus atliktas tyrimas “Diskriminacijos 
Lietuvos darbo rinkoje barometras” parodė, kad diskriminacija, ypač dėl amžiaus, Lietuvos 
visuomenės yra suvokiama kaip stipriai paplitusi. Iš apklaustų respondentų, net 57 proc. teigė 
siekdami įsidarbinti patyrę diskriminaciją dėl savo amžiaus, 12,2 proc. dėl negalios, 9,3 proc. dėl 
socialinės padėties. 

 

Šaltinis: Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa atlikta 2018 m. rugsėjo mėn. 7–16 d. Diversity 

Development Group užsakymu. Apklausą atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. 

 

Panaši tendencija atsiskleidžia ir klausiant respondentų, kokios, jų nuomone, labiausiai paplitusios 
diskriminacijos rūšys įsidarbinant Lietuvoje. Net 66,3 proc. nurodė diskriminaciją dėl amžiaus, 37,4 
proc. dėl negalios, 22,7 proc. dėl lyties.  

http://www.naujistandartai.lt/
https://www.lygybesplanai.lt/lygybes-planas/
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Vertinant diskriminacijos paplitimą darbo vietoje, vėlgi atsiskleidė panašios tendencijos – 47,7 proc. 
respondentų mano, kad diskriminacija dėl amžiaus yra labiausiai paplitusi, 28,1 proc. – dėl negalios.  

 

 

Šaltinis: Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa atlikta 2018 m. rugsėjo mėn. 7–16 d. Diversity 
Development Group užsakymu. Apklausą atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. 

 

Atsižvelgiant į šio tyrimo duomenis, daugiausiai pastangų šviečiant darbdavius ir jų atstovus apie 
diskriminacijos mažinimą vertėtų skirti būtent šiems diskriminacijos pagrindams (amžiui ir negaliai), 
tačiau pastebėtina, kad ir kiti diskriminacijos pagrindai išlieka aktualūs, nors nėra visuomenės 
suvokiami kaip itin paplitę. Tačiau šį suvokimą gali lemti tai, kad kai kurios diskriminacijos formos, 
pavyzdžiui, dėl lytinės tapatybės arba religinių įsitikinimų, Lietuvoje dar nėra gerai atpažįstamos.  

 

Šaltinis: Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa atlikta 2018 m. 
rugsėjo mėn. 7–16 d. Diversity Development Group užsakymu. Apklausą 
atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. 
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Projekto eigoje parengtame leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ buvo 
aptarti visi Lygių galimybių įstatyme ir Darbo kodekse įtvirtinti diskriminacijos pagrindai, pateikti 
diskriminacijos kiekvienu pagrindu pavyzdžiai bei praktiniai patarimai, kaip sumažinti 
diskriminacijos tikimybę bet kuriuo iš pagrindų. Mokymų įmonių atstovams metu mokymų dalyviai 
supažindinti su aktualiu teisiniu reguliavimu tiek Lietuvos, tiek ES mastu, ir nagrinėjo atvejų 
studijas, kaip pasireiškia diskriminacija įvairiais pagrindais, bei svarstė, kaip sumažinti 
diskriminacijos tikimybę įvairiais pagrindais įvairiose darbo santykių srityse. Mokymų dalyviai taip 
pat buvo supažindinti su diskriminacijos barometro duomenimis. Kai kurios įmonės jau šiuo metu 
daugiau dėmesio skiria diskriminacijos dėl amžiaus mažinimui tiek savo veikloje, tiek visuomenėje, 
pavyzdžiui, UAB „Rimi Lietuva“ turi viešųjų ryšių iniciatyvą „Amžius nesvarbu“, kuria skatina 
įsidarbinti bet kokio amžiaus darbuotojus. Siekiant atliepti diskriminacijos negalios pagrindu 
paplitimą, buvo parengta atmintinė darbdaviams „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su 
negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje“, kurioje pateikiami praktiniai patarimai, kaip pritaikyti 
fizinę, organizacinę bei informacinę aplinką darbuotojams su negalia. 

Įmonių apklausos rezultatai 
 

Siekiant išsiaiškinti, kas motyvuoja įmones aktyviau diegti lygių galimybių principus savo veikloje, 
projekto rėmuose buvo atlikta atsitiktinai atrinktų įmonių apklausa, kurioje sudalyvavo 23 įmonės. 
Iš jų 8 buvo pasitvirtinusios lygių galimybių politikas, 15 įmonių tokių politikų neturėjo. 

Klausiant, kas paskatino priimti lygių galimybių politiką, labiausiai motyvuojantys veiksniai buvo 
įvardinti vis labiau įtraukiančios visuomenės idėjos (31 proc.), įmonės reputacijos išaugimas (31 
proc.), tačiau taip pat neatsilieka ir noras pritraukti ir išsaugoti talentus (23 proc.) bei kitų įmonių 
įsitraukimas į lygių galimybių praktikas (15 proc.).  

Kaip kitos priežastys buvo įvardintos: pasikeitęs Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2), politikos 
įsivedimas veikė natūraliai (1), politiką turėjo nuo pat įmonės įkūrimo pradžios, kadangi siekė, jog 
visi komandoje jaustųsi lygūs (1), arba, kadangi tai buvo tarptautinė įmonė, kitose šalyse lygių 
galimybių politika buvo įvesta dar seniau – įdiegta Lietuvoje siekiant suderinti bendrus veiksmų 
planus visose grupės įmonėse (1). Kokybinių interviu metu apklaustų įmonių atstovai nurodė tokias 
lygių galimybių politikos naudas: a) darbuotojai jaučiasi saugiai; b) padidėja komandos motyvacija, 
darbo ir asmeninio gyvenimo santykio derinimas; c) pasididžiavimas savo įmone; d) nauda 
darbuotojams, geriausių talentų pritraukimas, patirčių įvairovė; e) darbuotojų apsauga nuo patyčių, 
nelygybės, nesiskaitymo ir pan.  
 
Atsakant į klausimą, kokios priežastys lėmė lygių galimybių politikos neturėjimą, labiausiai 
dominuojančios nurodytos priežastys buvo laiko trūkumas (37 proc.), poreikio nematymas (26 
proc.), įmonės vadovų nesuinteresuotumas (11 proc.), žinių trūkumas (16 proc.). Tarp priežasčių 
minėta ir finansinių išteklių trūkumas (5 proc.) bei naudos įmonei nebuvimas (5 proc.).  

Apibendrinant, galima daryti išvadą, jog įmonių pažangumą lygių galimybių srityje lemia tiek siekis 
prisitaikyti prie besikeičiančių visuomenės normų, kurios tampa vis labiau orientuotos į įtrauktį ir 
įvairovę (ypač tai aktualu tarptautinio kapitalo įmonėms), taip pat įmonės reputacija ir siekis 
pritraukti naujus talentus, kadangi naujos kartos darbuotojams lygios galimybės, įtrauktis ir įvairovė 
tampa vis aktualesni sprendžiant, kurią darbovietę pasirinkti. Tuo tarpu lygių galimybių politikos 
neturėjusios įmonės motyvavo laiko trūkumu, poreikio nematymu ir įmonės vadovų 
nesuinteresuotumu. Galima daryti išvadą, kad tokios įmonės labiau orientuotos į formalią atitiktį ir 
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aktyvesnių žingsnių imtųsi tik tuomet, kai matytų konkrečią naudą įmonei. Visgi pažymėtina, kad 
vadovų nusiteikimas ir suinteresuotumas lygių galimybių sritimi vaidina itin svarbų vaidmenį, 
kadangi nuo to priklauso, ar bus skiriami įmonės laiko ir žmogiškieji resursai aktyvesniam lygių 
galimybių įgyvendinimui, pavyzdžiui, ar bus paskirtas konkretus darbuotojas ar darbuotojų grupė, 
atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą, kas laikoma viena iš gerųjų praktikų užtikrinant lygias 
galimybes įmonės veikloje bei vykdant lygių galimybių tikslų ir siekiamų rezultatų stebėseną, taip 
pat įtraukiant kitus įmonės darbuotojus į lygių galimybių iniciatyvas ir aktyvesnį lygių galimybių 
įgyvendinimą.  

Įmonių taip pat buvo klausiama, kokias lygių galimybių priemones jos taiko, siekdamos užtikrinti 
lygių galimybių politikos įgyvendinimą darbo vietoje. Dažniausiai minėta objektyvi darbuotojų 
atranka (14,17 proc.), vienodos galimybės kelti kvalifikaciją (12,75 proc.), lankstaus darbo grafiko 
galimybė (12,75 proc.). Tačiau tik 3,92 proc. nurodė, kad yra tinkamai pritaikę sąlygas 
darbuotojams su negalia arba kad organizuoja mokymus darbuotojams lygių galimybių tema (3,92 
proc.).  

 

 

Apibendrinant šiuos atsakymus, galima daryti išvadą, kad dažniausiai taikomos priemonės, kurios 
yra labiau orientuotos į objektyvų ir nešališką darbuotojų traktavimą, ir diskriminacijos vengimą 
neutralių procedūrų pagalba, tačiau priemonės, kurios reikalauja daugiau resursų, pavyzdžiui, 
darbuotojų mokymai arba darbo sąlygų pritaikymas darbuotojams su negalia, nėra itin aktyviai 
įgyvendinamos. Tad planuojant įmonių įtraukties į lygių galimybių įgyvendinimą strategijas pravartu 
atsižvelgti ir daugiau dėmesio skirti toms priemonėms, kurios imlios resursų atžvilgiu, tačiau turi 
substantyvų poveikį visiems įmonės darbuotojams. Viena iš tokių priemonių yra gerosios įmonių 
praktikos šioje srityje sklaida, įgalinanti kitas įmones perimti šias praktikas ir pritaikyti jas savo 
veikloje.  

14,71%

12,75%

12,75%

10,78%

9,80%

8,82%

7,84%

7,84%

3,92%

3,92%

3,92%

0,98%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%10,00%12,00%14,00%16,00%

Kandidatus į darbo vietą vertinate pagal iš anksto…

Suteikiate galimybę keltis kvalifikaciją visiems…

Esant poreikiui, suteikiate darbuotojui lankstaus…

Turite skaidrią ir struktūruotą darbo apmokėjimo…

Skatinate ir vyrus, ir moteris pasinaudoti tėvystės…

Reguliariai atliekate darbo užmokesčio…

Darbuotoją vertinate remdamasis (-i) objektyviais,…

Greitai ir veiksmingai reaguojate į priekabiavimo…

Skundus nagrinėjate objektyviai, nešališkai ir…

Esate tinkamai pritaikę patalpas judėjimo negalią…
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lygių galimybių politikos įgyvendinimą darbo 
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„Lygių galimybių sparnų“ standartas  
 

Atsižvelgiant į įmonių apklausos rezultatus, taip pat į mokymuose dalyvavusių įmonių atstovų 
identifikuotus poreikius, bei siekiant paskatinti įmones aktyviau diegtis lygias galimybes 
įgyvendinančias priemones bei nusimatyti jas lygybės planuose, projekto rėmuose buvo išvystytas 
„Lygių galimybių sparnų“ standartas. Jungiantis prie šio standarto, įmonės, įstaigos bei 
organizacijos turi išpildyti nuo 4 iki 12 kriterijų lygių galimybių įgyvendinimo srityje, už kuriuos 
įmonėms atitinkamai yra skiriami taškai – „sparnai“. Kuo daugiau lygių galimybių integravimo 
priemonių įmonė turi, tuo daugiau sparnų ji gali surinkti. Kiekvienai prisijungusiai ar svarstančiai 
prisijungti įmonei yra teikiamos individualios konsultacijos ir rekomendacijos, kokias priemones jos 
galėtų įgyvendinti, kad išpildytų kriterijus ir surinktų maksimalų sparnų skaičių.  

Formuluojant prisijungimo kriterijus buvo orientuojamasi tiek į atitiktį, t.y. įmonės praktikų ir 
procedūrų atitikimą lygias galimybes reguliuojančių teisės aktų reikalavimams, tiek į papildomas, 
įmonių proaktyviai įgyvendintas iniciatyvas ir gerąsias praktikas lygių galimybių srityje bei aktyvią 
lygių galimybių idėjų sklaidą visuomenėje.  

   
 

  

o Organizacija turi 

pasitvirtinusi ir 
supažindinusi 
darbuotojus su lygių 
galimybių politika  

o Organizacija, 
atrinkdama ir 
vertindama 
darbuotojus, 
vadovaujasi 
objektyviais 
kriterijais  

o Organizacijoje yra 
galimybė pranešti 
apie diskriminaciją 
arba priekabiavimą  

o Organizacija turi 
nešališką darbuotojų 
skundų nagrinėjimo 
procedūrą 

o Organizacijoje yra 

paskirtas asmuo arba 
asmenų grupė, 
atsakinga už lygių 
galimybių įgyvendinimą  

o Organizacija yra 
integravusi 
nediskriminavimo ir lygių 
galimybių principus savo 
vidinėse tvarkose ir 
procedūrose  

o Organizacija yra 
įgyvendinusi bent vieną 
lygioms galimybėms 
skirtą iniciatyvą  

o Organizacija viešai 
prisistato kaip lygių 
galimybių darbdavys 

o Organizacija turi išsikėlusi 

lygių galimybių srities 
prioritetus (pvz. darbo 
užmokesčio atotrūkio 
mažinimas, darbuotojų su 
negalia įtrauktis ir pan.)  

o Organizacija turi Lygybės 
planą, kuriame numatytos 
lygias galimybes skatinančios 
priemonės arba tokios 
priemonės yra įtrauktos į 
kitus strateginius 
organizacijos planavimo 
dokumentus  

o Organizacija turi skaidrią ir 
darbuotojams viešai 

prieinamą darbo užmokesčio 
sistemą  

o Organizacija įtraukia 
darbuotojus ir vadovus į 
lygių galimybių įgyvendinimo 
iniciatyvas 

 

Šiuo metu prie „Lygių galimybių sparnų“ yra prisijungusios 20 įmonių ir įstaigų, tokios kaip: 
Swedbank Lietuvoje, AB Telia Lietuva, AB SEB bankas, Danske Bank, SĮ Susisiekimo paslaugos, 
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UAB „Rimi Lietuva“, Vilniaus universitetas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos taryba, VĮ Lietuvos oro uostai, VĮ Lietuvos geležinkeliai ir kitos. 

Svetainėje www.naujistandartai.lt yra skelbiami kiekvienos prisijungusios įmonės iniciatyvų ir 
priemonių lygių galimybių srityje aprašymai, taip prisidedant prie prisijungusių įmonių reputacijos 
augimo bei įgalinant gerųjų pavyzdžių perėmimą, t.y. kiekviena prisijungimą svarstanti įmonė gali 
susipažinti su kitų įmonių nuveiktomis veiklomis, priemonėmis ir iniciatyvomis, bei pasisemti idėjų, 
kurias galėtų pritaikyti savo veikloje. Prisijungusios įmonės yra įsidiegusios lygybės planus arba 
nusimačiusios lygių galimybių integravimo kryptis lygių galimybių ar įtraukties ir įvairovės politikose.  

Pažymėtina, kad įmonės itin vertina galimybę aktyviai viešinti savo pasiekimus lygių galimybių 
srityje ir apie tai viešai komunikuoja, pvz. AB „Swedbank“ yra pasiskelbę informaciją savo 
svetainėje apie gautą aukščiausią įvertinimą – trejus lygių galimybių sparnus: 
https://blog.swedbank.lt/verslas-visuomene/swedbank-gavo-auksciausia-ivertinima-uz-darba-
lygiu-galimybiu-srityje 

Tokią informaciją pasiskelbė ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ specialiai tam sukurtoje svetainės 
skiltyje „Lygių galimybių užtikrinimas“: http://www.vilniustransport.lt/lt/pages/view/?id=212, 
Lietuvos Konkurencijos taryba: https://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-tarybai-treji-lygiu-
galimybiu-sparnai bei Lietuvos oro uostai: 
https://m.facebook.com/PalangaAirport/photos/a.199377423769364/919082621798837/?type=3
&eid=ARAeDGyU5NDJZ-
Xt9vTI5Wc8vBHDoda5QRY0cfF8a4tknnTvDYYD_xUwAYbB8A0LUVIK2zna86eRziYu. Apie šią 
iniciatyvą bei savo pasiekimus viešai komunikuoja ir UAB „Rimi Lietuva“: 
https://www.vz.lt/lygybesplanai/2019/11/06/lygiu-galimybiu-darbdavys.  

Daugiausiai „sparnų“ surinkusios įmonės bei įstaigos buvo pagerbtos ir 2020 m. Lygių galimybių 
kontrolierės tarnybos organizuotuose „Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose“. Tai 
prisidėjo tiek prie paties standarto populiarinimo, tiek ir prie gerųjų praktikų lygių galimybių 
srityje sklaidos.  

Prisijungusios organizacijos 
 

1. UAB „Nasdaq Vilnius Services“ 

  

Nasdaq Lietuvoje ir visa Nasdaq grupė yra įsipareigojusi skatinti lygias galimybes, kurti ir išlaikyti 
įvairovės, įtraukties ir bendrystės principus tiek organizacijos viduje, tiek visuomenėje. 

Nasdaq yra patvirtinusi ilgalaikes Įvairovės, įtraukties ir bendrystės valdymo (ang. „Diversity, 
inclusion and belonging“) gaires, kurios apibrėžia priemones ir jų įgyvendinimą bei puoselėjimą 
organizacijoje. Šios gairės taip pat numato konkrečius siektinus rezultatus įvairovės ir lyčių lygybės 
srityje, jų vertinimo, stebėsenos kriterijus. 

http://www.naujistandartai.lt/
https://blog.swedbank.lt/verslas-visuomene/swedbank-gavo-auksciausia-ivertinima-uz-darba-lygiu-galimybiu-srityje
https://blog.swedbank.lt/verslas-visuomene/swedbank-gavo-auksciausia-ivertinima-uz-darba-lygiu-galimybiu-srityje
http://www.vilniustransport.lt/lt/pages/view/?id=212
https://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-tarybai-treji-lygiu-galimybiu-sparnai
https://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-tarybai-treji-lygiu-galimybiu-sparnai
https://m.facebook.com/PalangaAirport/photos/a.199377423769364/919082621798837/?type=3&eid=ARAeDGyU5NDJZ-Xt9vTI5Wc8vBHDoda5QRY0cfF8a4tknnTvDYYD_xUwAYbB8A0LUVIK2zna86eRziYu
https://m.facebook.com/PalangaAirport/photos/a.199377423769364/919082621798837/?type=3&eid=ARAeDGyU5NDJZ-Xt9vTI5Wc8vBHDoda5QRY0cfF8a4tknnTvDYYD_xUwAYbB8A0LUVIK2zna86eRziYu
https://m.facebook.com/PalangaAirport/photos/a.199377423769364/919082621798837/?type=3&eid=ARAeDGyU5NDJZ-Xt9vTI5Wc8vBHDoda5QRY0cfF8a4tknnTvDYYD_xUwAYbB8A0LUVIK2zna86eRziYu
https://www.vz.lt/lygybesplanai/2019/11/06/lygiu-galimybiu-darbdavys
https://www.facebook.com/lygiosgalimybes/videos/846796192392765
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Nasdaq Lietuvoje vadovaujasi lyčių lygybės, įvairovės ir nediskriminavimo principais, kurie yra 
įtraukti į įvairias vidines įmonės procedūras, pavyzdžiui, darbuotojų įdarbinimo, veiklos vertinimo ir 
skatinimo, etikos kodekso, vertybių įgyvendinimo ir kitas. Nasdaq Lietuvoje siekiama užtikrinti 
subalansuotą lyčių atstovavimą tiek darbuotojų, tiek vadovų lygmenyje. 

Nasdaq yra sukūrusi „SpeakUp!“ programą, kuri skatina ir drąsina darbuotojus atvirai kalbėti apie 
etikos, atitikties, darbo kultūros neatitikimus ir tobulintinas vietas. Pagal šią programą bendrovė 
yra įsipareigojusi greitai reaguoti į darbuotojų pranešimus, konfidencialiai nagrinėti tokius 
klausimus, užtikrinti besikreipiančiojo darbuotojo bei visų dalyvaujančiųjų šiame procese 
anonimiškumą.   

Nasdaq yra sudaryta globali Įvairovės, įtraukties ir bendrystės valdymo taryba, kurios nariai yra 
aukščiausio lygmens vadovai. Ši taryba yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą, šių vertybių 
puoselėjimą, taip pat ji yra patariamasis balsas įvairiais lygių galimybių, įvairovės, įtraukties ir 
bendrystės kultūros valdymo klausimais. Pagrindiniai įmonės įvairovės valdymo prioritetai yra kurti 
įmonės kultūrą, puoselėjančią bendrystės jausmą, įtraukią darbo aplinką; išlaikyti darbuotojų 
įvairovę ir užtikrinti lygias galimybes abiem lytims; stiprinti Nasdaq įmonės, kuri vysto  įvairovės ir 
lygių galimybių kultūrą, poziciją rinkoje. 

Nasdaq bendrovė, siekdama plėtoti kultūrinei įvairovei palankią darbo aplinką, subūrė 
tarpkultūrines ir tarptautines darbuotojų bendruomenes, kurias vienija bendri interesai. Pavyzdžiui, 
darbuotojai, kurie patys ar jų šeimos nariai turi specialių poreikių dėl negalios, yra suburti į juos 
vienijančią bendruomenę (angl. „Nasdaq Accessibility Network“), įkurta LGBT bendruomenė OPEN 
(angl. „Out Proud of Nasdaq“), taip pat sukurta darbuotojų, esančių tėvais ar globėjais 
bendruomenė (angl. „Parents and Caregivers Network“) ir kt. Viena iš darbuotojų bendruomenių 
taip pat yra ir Moterų įgalinimo bendruomenė (angl. „Women‘s in Nasdaq“ (WIN)), kuri vienija lyčių 
lygybės ir moterų lyderystės klausimais besidominčius darbuotojus. Nasdaq Lietuvoje WIN 
bendruomenės gretose yra dešimtys narių, tarp jų - ir vyrai, ir moterys. Tiek WIN, tiek Nasdaq 
džiaugiasi, jog 2020 m. Nasdaq pateko į Parity.org sudarytą pasaulinį sąrašą įmonių, kurios suteikia 
moterims palankiausias karjeros galimybes. 

Kiekvienais metais kovo mėnesį Nasdaq yra švenčiamas Lyčių lygybės mėnuo – kovo pirmąją 
savaitę  Nasdaq grupės valdomos biržos Niujorke, Skandinavijoje ir Baltijos šalyse kartu su kitomis 
vertybinių popierių biržomis visame pasaulyje jungiasi prie globalios Jungtinių Tautų iniciatyvos 
(angl. UN Women) „Varpo dūžis už lyčių lygybę“. Prie šios iniciatyvos prisijungusios biržos, tarp jų 
ir Nasdaq Lietuvoje, simboline atidarymo prekybos sesija – simboliniu varpo dūžiu – siekia 
kiekvienais metais atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojantį lyčių lygybės atotrūkį bei skatinti 
abiejų lyčių įsitraukimą versle ir visuomenėje. 

 

 

 

 

 

http://www.parity.org/
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2. UAB „Reitan Convenience Lithuania“  

 

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turi pasitvirtinusi įmonės lygių galimybių politiką, numatančią 
bendrovės įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams. Ši politika taikoma 
visuose bendrovėje vykstančiuose procesuose, įskaitant, bet neapsiribojant, naujų darbuotojų 
atranką, įdarbinimą, darbo apmokėjimą, kvalifikacijos kėlimą, paaukštinimą pareigose. 

Atrenkant naujus darbuotojus, bendrovėje vadovaujamasi objektyvumo ir nešališkumo principais, 
siekiant atrankos procese išvengti bet kokios diskriminacijos. Įmonėje vykdomi personalo skyriaus 
ir vadovų mokymai apie nediskriminavimą atrankoje, darbo užmokesčio, priedų klausimuose, 
karjeroje. Įmonės darbuotojai turi galimybę anonimiškai arba įvardindami savo tapatybę suteikti 
atgalinį ryšį, pasiūlyti patobulinimų įmonės veikloje, pranešti apie diskriminaciją telefonu arba 
elektroniniu būdu. Įmonėje užtikrinama skaidri, efektyvi ir nešališka skundų dėl diskriminacijos 
nagrinėjimo procedūra. Lygių galimybių principai yra integruoti ir bendrovės Vidaus darbo tvarkos 
taisyklėse. 

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ yra pasirašiusi Įvairovės chartiją, planuoja tapti šios 
asociacijos nariais. Bendrovė jau keletą metų bendradarbiauja su organizacija SOPA, įdarbindama 
vyresnio amžiaus žmones, taip pat dalyvauja DUOday projekte. UAB „Reitan Convenience 
Lithuania“ dažnai yra pirmasis darbas jaunimui, kadangi priimama ir be patirties. Įmonė yra turėjusi 
projektą, kurio metu sukūrė darbo vietą neįgaliam asmeniui. Vyresni darbuotojai įmonėje taip pat 
laukiami, jiems sudaromos patogios sąlygos dirbti, pavyzdžiui, lankstus darbo grafikas. 

Bendrovės vadovai ir darbuotojai dalyvauja mokymuose apie nediskriminavimą ir nepriekabiavimą, 
SOPA iniciatyvoje, o DUOday, kuri vyks šiemet, planuojama įtraukti administracijos darbuotojus. 
Įmonės viduje  –  turint laisvą poziciją įmonėje, vidaus darbuotojai gali pretenduoti, neatsižvelgiant 
į jų lytį, amžių ir pan. – renkamasi tik pagal turimą kvalifikaciją, patirtį. 
 

3. SIA Novartis Baltic Lietuvos filialas 

  

Novartis turi pasitvirtinę globalias Žmogaus teisių gaires ir Įvairovės ir įtraukties strategiją, kurioje 
numatyti įmonės tikslai bei prioritetai lygių galimybių srityje. Novartis vadovaujasi tokiais prioritetais 
kaip lyčių balansas vadovaujančiose pozicijose, įvairių talentų pritraukimas ir išlaikymas, įtraukios 
kultūros puoselėjimas, vidinių bendruomenių kūrimas bei LGBTI lygybė. 

Darbuotojų atranka įmonėje vykdoma užtikrinant proceso objektyvumą ir nešališkumą – kandidatai 
vertinami pagal jų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o darbo interviu atlieka ir įdarbinimo 
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sprendimus priima įvairi (lyties, amžiaus, pilietybės ir pan. atžvilgiu) ir ne mažiau kaip 3 asmenų 
komanda. 

Novartis įmonių grupėje yra įsteigta tarnyba (Speak-Up office), kuriai galima tiek asmeniškai, tiek 
anonimiškai pranešti apie bet kokius neetiškus veiksmus, įskaitant diskriminaciją ir priekabiavimą. 
Visi gauti pranešimai yra tiriami nepriklausomų tyrėjų, kurių išvadų pagrindu ir atsižvelgiant į 
situaciją yra numatomi korekciniai veiksmai. Užtikrinama, kad pranešantysis asmuo (jei pranešta 
neanonimiškai) nepatirtų jokių neigiamų pasekmių dėl sprendimo pranešti apie neetišką elgesį. 

Globaliu mastu už lygių galimybių įgyvendinimą atsakinga Įvairovės ir įtraukties vadovė, kuriai 
pavaldus įvairovės ir įtraukties komitetas, nustatantis strateginius tikslus, prioritetus ir vykdantis 
globalias programas. Taip pat yra sukurtas Įvairovės ir įtraukties čempionų tinklas – tai darbuotojai 
šalyse, kurie atsakingi už įvairovės ir įtraukties projektų vietinį įgyvendinimą. 

Lygių galimybių principai yra įtraukti Novartis įmonių grupės Etikos kodekse, Socialinės 
atsakomybės dokumente, Žmogaus teisių gairėse, Nediskriminavimo, Nepriekabiavimo ir 
Nekerštavimo gairėse ir kituose dokumentuose. 

Įmonėje reguliariai švenčiamos dienos, skirtos lygioms galimybėms, kuriose dalyvauja ir įsitraukia 
visi įmonės darbuotojai. Įmonėje veikia savitarpio pagalbos grupės, prie kurių darbuotojai gali 
prisijungti pagal jiems rūpimą temą (darbuotojų su vaikais grupės, LGBTI grupės ir pan.). Taip pat 
yra įgyvendinta savanoriavimo iniciatyva (Ensemble – Caring for colleagues), kai darbuotojai-
savanoriai padeda kitiems darbuotojams žiniomis, suteikia emocinį palaikymą, kai jiems ar jų 
šeimos nariams diagnozuojama liga. 

Nuo 2021 metų įmonė pradeda dar vieną iniciatyvą, pagal kurią suteiks pilnai apmokamas ne 
mažiau 14 savaičių trukmės motinystės/tėvystės atostogas bet kurios lyties darbuotojams, taip 
užtikrindami lygias galimybes bet kuriam iš tėvų pagal asmeninį šeimos pasirinkimą. 

4. MB Simplanova 

  

MB „Simplanova“ turi pasitvirtinusi lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo programą, kurioje 
numatyta, kaip užtikrinami lygių galimybių principai įvairiose įmonės veiklos srityse. Ieškodama ir 
atrinkdama darbuotojus, įmonė remiasi objektyviomis ir nešališkomis procedūromis, siekdama 
išvengti bet kokios diskriminacijos. Apie patirtą diskriminaciją MB „Simplanovos“ darbuotojai gali 
pranešti specialiai tam įsteigtu kanalu el. paštu, tiesiogiai arba, prireikus, ir anonimiškai. 

Lygių galimybių ir nediskriminavimo principai yra įtraukti ir įmonės darbo tvarkos taisyklėse bei 
darbuotojų elgesio kodekse. Pavyzdžiui, santykiai tarp „Simplanovos“ darbuotojų grindžiami 
tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu, geranoriškumu, nediskriminavimu, tolerancija, skatinami 
neformalūs santykiai, kreipimasis vardu. Visi darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principų, 
stengtis, jog kolektyve vyrautų supratimas, pasitikėjimas, vengti bet kokio priekabiavimo formų. 
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MB “Simplanova” yra pasirašiusi ir prisijungusi prie Įvairovės chartijos. Įmonėje organizuota DUO 
Day diena, siekiant darbuotojams parodyti, kad negalia nėra trukdis dirbti. Dirbo vienas asmuo su 
konkrečiu darbuotoju, tačiau atvykęs žmogus turėjo progą susipažinti su visais biuro darbuotojais. 
Darbuotojams buvo pranešta, kokiu tikslu taip daroma. 

Apie savo įsipareigojimą lygių galimybių principams MB “Simplanova” skelbia ir viešai bei prisistato 
kaip lygių galimybių darbdavys. Įmonė taip pat įtraukia vadovus ir visus darbuotojus į lygių 
galimybių iniciatyvas. 

 

5. Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva  

  

Lygių galimybių principai įmonėse Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva yra akcentuojami 
vidiniuose ir išoriniuose įmonės komunikacijos kanaluose, įmonės darbo principus nusakančiame 
dokumente, bendrinėse darbuotojų veiklos gairėse ir darbo tvarkos taisyklėse. 

Už lygias galimybes organizacijoje yra atsakinga Globali Įvairovės vadovė, raportuojanti tiesiogiai 
aukščiausiam kompanijos vadovui. Įvairovės vadovė atsakinga už globalią įvairovės ir įtraukties 
programą, strategiją, nustato prioritetus, parenka pagrindinius veiklos rodiklius. Globalus įvairovės 
ir įtraukties skyrus padeda vietinėms rinkoms įgyvendinant strategiją bei siekiant tikslų. Baltijos 
šalių rinkose už vietinę įvairovės ir įtraukties strategiją bei tikslų įgyvendinimą yra atsakingas 
Žmonių ir kultūros skyrius.  

Globaliuose komunikacijos kanaluose, kurie yra pasiekiami visiems įmonės darbuotojams, yra 
pristatomos su įvairove ir įtrauktimi susijusios šventinės dienos, darbuotojai kviečiami dalintis, kaip 
tos dienos yra paminimos ar atspindimos kasdieniniame jų gyvenime. Ši informacija papildomai 
pateikiama lokalioje komunikacijoje (įmonės naujienlaiškyje). Įmonėje organizuojami mokymai 
įvairovės ir įtraukties tema vadovams, planuojama tokius mokymus pasiūlyti ir visiems 
darbuotojams. 

Philip Morris International (PMI) turi du pagrindinius įvairovės ir įtraukties prioritetus globaliu 
mastu: įtraukties kultūros skatinimas bei atotrūkio mažinimas tarp skirtingų lyčių vadovaujančiose 
pozicijose. Įtraukties kultūra įmonė laiko tokią darbo aplinką, kurioje yra vertinami skirtumai, 
kiekvienas yra gerbiamas, atsižvelgiama į asmeninę kiekvieno darbuotojo situaciją. PMI siekia, kad 
visi organizacijos darbuotojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės, lyties, seksualinės 
orientacijos, religinių įsitikinimų ir kitų matomų ar nematomų skirtybių jaustųsi gerbiami, palaikomi 
ir galintys save realizuoti. 

PMI taip pat siekia mažinti atotrūkį tarp lyčių vadovaujančiose pozicijose, atsižvelgdami į šį kriterijų 
visose žmogiškųjų išteklių valdymo srityse – darbuotojų atrankos, talentų identifikavimo, ugdymo, 
atlyginimo peržiūros. PMI turi aiškius tikslus, kiek moterų turėtų užimti vadovaujančias pozicijas 
2022 metais (40%) globaliu mastu ir sistemingai siekia šio tikslo, nustatydama šį KPI vadovų 
komandoms visose šalyse, kur kompanija turi padalinių, taip pat ir Lietuvoje. 
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Siekdami įvairovės ir įtraukties tikslų, 2019 metais PMI gavo nepriklausomą globalų Lygaus Atlygio 
sertifikatą (Global Equal Salary Certificate), kuris užtikrina, kad visuose darbuotojo vystymosi ciklo 
etapuose (atranka, karjera, ugdymas, atlygis) vienodos galimybės taikomos abiejų lyčių atstovams. 
Šio sertifikato gavimas įpareigoja įmonės vadovų komandą kiekvienais metais iš naujo įvertinti 
įmonės situaciją iš lyčių perspektyvos bei, jei reikalinga, imtis veiksmų, koreguojančių situaciją. 
Taip pat kiekvienais metais Lygaus Atlygio sertifikato organizacija vykdo nepriklausomus auditus, 
kurių metu auditoriai susitinka su darbuotojų grupėmis bei atsitiktinai pasirinktais vadovais, 
siekdami išsiaiškinti, ar darbuotojai nesijaučia diskriminuojami, ar vadovai gerai žino ir taiko įmonės 
politikas ir procedūras. 

Lyčių atžvilgiu situacija PMI įmonėse Lietuvoje yra subalansuota (PM Baltic vadovaujančiose bei 
vyr. specialistų pozicijose: vyrai 47% /moterys 53%, PM Lietuva: vyrai 62% /moterys 38%), 
atitinkamai stabilūs rodikliai ir kitose srityse. 2020 metų vietiniais įtraukties ir įvairovės prioritetais 
(papildomai prie globalių) pasirinktos šios sritys: 

 Lankstumas darbe, ypatingai fokusuojantis į darbuotojus/jas, grįžtančius iš ilgalaikio 
nedarbingumo, motinystės/tėvystės atostogų: bus skatinama naudoti lankstesnes darbo 
organizavimo formas, bei įgyvendinami papildomi palengvinimai (pvz.: pirmą mėnesį dirbti 
daliniu užimtumu, gaunat pilną atlygį); 

 Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas – darbuotojai bus edukuojami psichinės sveikatos, 
asmeninio atsparumo, „mindfulness“ temomis, skatinant skirti dėmesio sau bei teisingai 
susidėlioti prioritetus. 

Įmonė reguliariai informuoja darbuotojus apie globalias įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, kviečia 
jose dalyvauti bei dalintis įžvalgomis socialinėje medijoje ir vidiniuose įmonės komunikacijos 
kanaluose. Pavyzdžiui, Moterų savaitė, kurią įmonė šventė ir Lietuvoje, „Diversity driving change“ 
iniciatyva, kurioje savo įžvalgomis dalinasi įmonės vadovai, šventinės dienos, susijusios su įvairove 
ir įtrauktimi. 

6. AB SEB bankas  

  

SEB bankas yra patvirtinęs Įvairovės ir įtraukties politiką bei įvairovės ir įtraukties strategiją 2020 
metams, kurioje numatytos vadovus ir darbuotojus įtraukiančios lygių galimybių srities veiklos. 
Bendrovės prioritetai lygių galimybių srityje 2020 m. apima: lygų atlygį, įvairaus darbo patirtį bei 
amžiaus ir kultūrinę įvairovę komandose. 

Lygių galimybių sritimi rūpinasi visa SEB grupė, tačiau Baltijos šalyse yra įkurta atskira darbinė 
grupė ir įsteigta Įtraukties bei įvairovės pareigūno rolė. Darbuotojai, dirbantys Įtraukties ir įvairovės 
srityje yra pasidalinę sritis pagal tematiką: lyčių įvairovė šalių tarybose, patirties bei kultūrinė 
įvairovė Baltijos šalių komandose, lygus atlygis. 

Apie diskriminaciją ir priekabiavimą organizacijos viduje galima pranešti kanalu, vadinamu 
”WhistleB”. Šis kanalas skirtas pranešti apie neteisėtą arba neetišką elgesį, pranešti galima 
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anonimiškai. Taip pat užtikrinamas skundų nagrinėjimo anonimiškumas, objektyvumas ir 
nešališkumas. 

2019 m. SEB bankas organizavo šias lygias galimybes skatinančias iniciatyvas: 

 Įtraukties ir įvairovės dirbtuves darbuotojams, dirbantiems šioje srityje. Dirbtuvių tikslas – 
išskirti prioritetus ir parengti metų veiksmų planą. 

 Įtraukties ir įvairovės dirbtuves vadovams, dalyvavusiems 2019 metų talentų programoje 
Estijoje ir Lietuvoje. 

 Įtraukties ir įvairovės seminarą Baltijos šalių vadovų suvažiavime. Dalyvių skaičius: 230 
vadovų. 

 Įtraukties ir įvairovės seminarus vadovams Baltijos šalyse bei Baltijos šalių personalo 
partneriams. 

 Apvalaus stalo diskusijas darbuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įtraukties ir įvairovės 
tema. 

7. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos  

  

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) turi pasitvirtinusi Lygių 
galimybių politiką ir šio politikos įgyvendinimo tvarką. Politikos tikslas – užtikrinti, kad su 
besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau esamais tarnautojais ir darbuotojais nebus elgiamasi 
prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis. 

Darbuotojai į darbą priimami remiantis tik jų gebėjimais atlikti pareigybės aprašyme nustatytas 
funkcijas ir kvalifikacija. Darbuotojai ar pretendentai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų 
lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į Tarnybos vadovą 
arba pranešti anonimiškai – Tarnyboje veikia Pasitikėjimo linija. 

Už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingas Tarnybos vadovas, kuris aukščiausiu lygmeniu 
formuoja, skatina, palaiko ir kontroliuoja lygių galimybių įgyvendinimą visoje įstaigoje. Personalo 
skyrius padeda siekti lygių galimybių įgyvendinimo tikslų, rengia tai reglamentuojančių teisės aktų 
projektus, stebi teisės aktų pasikeitimus ir kultūrą įstaigoje, jeigu reikia – inicijuoja pokyčius. 
Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ir kiekvienas darbuotojas yra supažindintas su Lygių 
galimybių politika ir šios politikos įgyvendinimo tvarka, todėl atlikdami savo darbo funkcijas privalo 
vadovautis nurodyto dokumento nuostatomis. 

Tarnyba gali būti pavyzdys visoms institucijoms, kaip užtikrinti lygias galimybes siekti karjeros, nes 
vadovaujančių moterų ir vyrų santykis praėjusių metų pabaigoje buvo lygus – 36 moterys ir 36 
vyrai. Tarnyboje dirba 20 darbuotojų, turinčių negalią, ir 247 darbuotojai, kurių amžius 55 metai ir 
daugiau. Visiems yra užtikrinamos lygios galimybės ir atsižvelgiama į jų poreikius. 
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Tarnyboje veikia mentorystės programa. Mentorius yra toks asmuo, kuris formuoja palaikančią ir į 
komandinį darbą orientuotą darbo aplinką, supažindina darbuotojus su įstaigos organizacine kultūra 
ir tradicijomis bei jas palaiko. 

Įstaigoje taip pat veikia adaptacijos programa. Šioje programoje dalyvauja kiekvienas naujai 
priimtas ar grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojas: sudaroma 3 mėnesių programa, 
skiriamas kuratorius, kuris supažindina darbuotoją su kolektyvu, įstaigos kultūra, vertybėmis, 
principais ir taisyklėmis, darbo funkcijomis ir padeda integruotis bei gerai jaustis darbe. 

Darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, amžiaus, lyties ar kt. diskriminacinių motyvų, 
dvi darbo dienas per savaitę gali dirbti nuotoliniu būdu. Kasmet organizuojamos apklausos, kuriose 
darbuotojai anonimiškai gali atsakyti į klausimus, kaip jaučiasi darbe, kolektyve, kokie santykiai su 
tiesioginiu vadovu, ar darbe jaučiasi saugiai ir gerai ir ar nėra diskriminuojami. Interesantai, atvykę 
į Tarnybą, taip pat gali užpildyti viešai paskelbtas ir visiems prieinamas anketas apie aptarnavimą 
ir suteiktas paslaugas. 

Tarnybos darbuotojams taip pat taikomas lankstus darbo grafikas, lankstus atostogų suteikimas, 
įvairios motyvavimo programos, pavyzdžiui, skatinančios darbuotojų bendradarbiavimą ir kt. 

8. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos  

  

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) – 
organizacija, besiorientuojanti į darbuotojų gerovę ir puoselėjanti lygių galimybių kultūrą. 

2018 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai išmatavo, kaip Kelių direkcija vertinama 
lyčių lygybės aspektu. Atlikus „Lyčių lygybės liniuotės“ apklausą ir įvertinus rezultatus, Kelių 
direkcijai skirti 7,29 balai iš 10. Lyčių lygybė institucijoje analizuota šešiose srityse. Geriausiai ją 
darbuotojai įvertino organizacijos kultūros srityje. 

Atsižvelgus į „Lyčių lygybės liniuotės“ rezultatus ir rekomendacijas organizacijoje formuojama lygių 
galimybių politika – sudarytas 2019–2021 m. lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonių 
planas. Planas apima priemones, kurios padeda diegti naujas praktikas organizacijoje: lygių 
galimybių situacijos diagnostiką, darbo užmokesčio auditą, darbo lankstumo užtikrinimą, adaptaciją 
ir mentorystę, lyčių lygybės skatinimą ir pan. 

2019 m. Kelių direkcijoje pradėtas taikyti „Kompetencijų modelis“, kurio tikslas – užtikrinti vientisą, 
nediskriminacinį organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymą. „Kompetencijų modelis“ integruotas į 
atrankos, veiklos valdymo ir vertinimo procesus, taikomas diegiant ir tobulinant atlygio sistemą, 
kryptingai ugdant ir mokant darbuotojus, padedant jiems valdyti karjerą ir tobulinti organizacinę 
kultūrą. 

Organizacijoje sėkmingai veikia darbuotojo adaptacijos sistema (patvirtintas Kelių direkcijos 
darbuotojo adaptacijos tvarkos aprašas). Sukurta darbuotojų adaptacijos sistema padeda planingai, 
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sklandžiai ir efektyviai adaptuotis ne tik naujai priimtam darbuotojui, bet ir darbuotojui grįžusiam 
iš vaiko priežiūros atostogų ar perėjusiam dirbti į kitą padalinį. Adaptacijos sistema padeda įgyti 
pagrindinių žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdyti priskirtas funkcijas. Per 2019 m. devynis mėnesius 
23 darbuotojai sėkmingai pasinaudojo adaptacijos sistema. Siekiant kuo tiksliau atliepti darbuotojų 
lūkesčius, buvo parengtas „Naujai priimamo darbuotojo lūkesčių nustatymo klausimynas”, kuriame 
naujai priimami darbuotojai išsako tai, kas jiems yra svarbu bei ko jie tikisi iš darbdavio. 

Kelių direkcijos darbuotojai gali pasinaudoti Kelių direkcijos darbo ir šeiminių įsipareigojimų 
derinimo tvarka, kurioje apibrėžtos ne tik Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos, bet ir 
papildomos lengvatos, taip pat – darbo nuotoliniu būdu tvarka. Abi šios tvarkos sukuria palankesnes 
ir lankstesnes darbo sąlygas. 

Dirbančių žmonių psichikos sveikata ir gerovė laikoma vienu iš esminių produktyvumo ir inovacijų 
Europos Sąjungoje išteklių. Atsižvelgiant į tai, Kelių direkcija dalyvavo projekte susijusiame su 
psichikos sveikatos kompetencijų didinimu. Vykdant projektą, ugdytos darbuotojų kompetencijos, 
reikalingos mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, tobulinta 
psichosocialinė aplinka ir stiprinta darbuotojų psichikos sveikata. Tęsiant streso valdymo standarto 
diegimą, Kelių direkcijoje įgyvendinamas jau ketvirtas šio standarto etapas – kiekvieną mėnesį 
aukščiausio lygmens vadovas skiria laiko aplankant skirtingus padalinius, aptariant planuojamus 
pokyčius, o kartu ir neformaliai su kiekvienu darbuotoju aptaria,  tai, kas darbuotojui aktualu, kaip 
jis jaučiasi darbo aplinkoje. 

Kelių direkcijoje Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius inicijuoja ir organizuoja darbuotojų gerovės ir 
lygių galimybių kultūrą, į šias veiklas pagal kompetenciją įtraukdamas kitų padalinių darbuotojus. 

Kelių direkcijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus moto „Norint atlikti didžius darbus, nereikia 
būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“  (Švietimo epochos 
mąstytojas, filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, geografinės sociologijos mokyklos 
pradininkas Šarlis Monteskjė). 

9. AB „Telia Lietuva“  

  

AB „Telia Lietuva“ (toliau – „Telia“) turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką, skatinančią įvairovės 
ir lygių galimybių kultūrą įmonėje. Politikos tikslas – kurti gerą darbo aplinką, kurioje visiems 
darbuotojams taikomos sąžiningos darbo sąlygos. „Telia“ taip pat turi pasitvirtinusi lyčių lygybės 
veiksmų planą 2020 metams, kuriuo siekiama užtikrinti lygias galimybes ir lyčių lygybę įvairiose 
darbo pozicijose bei užkirsti kelią diskriminacijai ir priekabiavimui. 

Įmonėje jau keletą metų yra įsteigta Įvairovės ir įraukties koordinatoriaus pozicija, kuri padeda: 

a) didinti supratimą apie įvairovę ir įtrauktį, pasitelkiant mokymus bei komunikacijos priemones; 
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b) kurti įvairovei ir įtraukčiai palankią aplinką visuose vidiniuose procesuose, pvz. atrankos, atlygio 
peržiūros.; 

c) didinti įvairių grupių įsitraukimą per partnerystes, vidines ir išorines iniciatyvas.  

2020 m. vasario mėn. įmonėje įsikūrė „Diversity HUB“ – darbuotojų iniciatyvinė grupė, kuri 
organizuos renginius, kels rūpimus klausimus ir atlieps įvairių „Telia“ darbuotojų poreikius įvairovės 
ir įtraukties srityje. 

„Telia“ turi išsikėlusi šiuos lygių galimybių prioritetus: 

 100% - lygios galimybės bei draugiški gyvenimui; 
 50/50 – tolygus lyčių atstovavimas visuose pareigybių lygiuose; 
 0% - nulis atlygio atotrūkio tarp lyčių bei nulis diskriminacijos ir priekabiavimo atvejų. 

„Telia“ jau ne vienerius metus remia ir dalyvauja „Women Go Tech“ mentorystės programoje, kuri 
padeda moterims ir merginoms atrasti savo talentus ir naujas galimybes, suteikia technologinių 
žinių ir skatina drąsiai siekti karjeros TECH srityje. 2019 metais prasidėjusiame 4ajame sezone 
dalyvauja ir  „Telia Lietuva“ mentoriai bei ekspertai.  

Praėjusiais metais įmonė prisijungė prie pirmosios DUOday iniciatyvos - dienos, kai įmonės bei 
organizacijos atveria duris žmonėms su negalia. Žmogus su negalia praleidžia vieną darbo dieną 
kartu su įmonės darbuotoju (sudaro duetą – DUO). Taip suteikiama galimybė iniciatyvos dalyviui 
ne tik susipažinti su įmone iš vidaus, bet ir išbandyti įprastas darbuotojų užduotis, dalyvauti 
susitikimuose, bendrauti su kitais kolegomis. „Telia” planuoja dalyvauti DUOday iniciatyvojes ir 
2020 metais. 

Įmonė organizuoja „Female Role Model Day @Telia“, kuomet kviečia mergaites, merginas ir moteris 
„šešėliauti“ ir susipažinti su technologijų sritimi.  

Biuruose Vilniuje bei Šiauliuose veikia nemokamas „Mokyklinukų klubas", kuriame nuo popietės iki 
pat vakaro laukiami darbuotojų mokyklinio amžiaus (6 iki 12 metų) vaikai. Čia jiems organizuojamos 
įvairios edukacinės, ugdomosios veiklos bei išvykos. Papildomai organizuojamos ir specialios visos 
dienos darbuotojų vaikų stovyklos mokyklinių atostogų metu. Šios iniciatyvos yra labai vertinamos 
„Telia“ darbuotojų, kadangi suteikia galimybę palikti vaikus saugioje ir įtraukiančių veiklų kupinoje 
aplinkoje darbo metu. 

2017 m. „Telia“ įvertinta „Lygiausios metų bendrovės Lietuvoje 2017“ apdovanojimu. 

Šiais metais vykusiuose Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose „Telia Lietuva“ buvo 
pripažinta „Šeimai palankiausia darboviete 2019“ didelių įmonių kategorijoje. 

2018 m. „Telia Lietuva“ su beveik trisdešimt Lietuvos įmonių pasirašė „Įvairovės chartiją“ (angl. 
Diversity Charter), kuria kartu su kitais chartijos nariais siekia mažinti darbuotojų diskriminaciją ir 
skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbe. 2019 m. įmonė išreiškė paramą „Baltic Pride 2019“ 
renginiams, įmonės darbuotojai dalyvavo „Eitynėse už lygybę“. 2019 m. „Telia“ rėmė Nacionalinius 
lygybės ir įvairovės apdovanojimus, prie jų planuojama prisijungti ir 2020 m. 
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Jau antrus metus iš eilės (2019 ir 2020 m.) „Telia“ yra įtraukta į Bloomberg Lyčių lygybės indeksą 
už pastangas ir įsipareigojimą skatinti lyčių lygybę darbo vietoje pasitelkiant vidines politikas, lyčių 
reprezentavimą bei skaidrumą. 

10. UAB „Burokėlis ir krapas“  

  

UAB „Burokėlis ir krapas“ turi pasitvirtinę Lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką, kuria 
užtikrinama, jog visiems darbuotojams organizacijoje būtų suteikiamos lygios galimybės visose 
darbo santykių srityse. 

Už lygių galimybių įgyvendinimą organizacijoje atsakingi personalo vadybininkas ir padalinių 
vadovai. UAB „Burokėlis ir krapas“ turi vidinį leidinį skirtą darbuotojų apmokymams „JURGIS IR 
DRAKONAS“ JO BROLIAI „BROOKLYN BROTHERS“ IR TU“, kuriame skelbiama informacija apie 
įmonės atsiradimo istoriją, vertybes, vidines taisykles, bei skatinama gerbti kitą žmogų, jo požiūrį 
ir pažiūras, būti demokratiškiems, taip pat netoleruoti įžeidimų ir bet kokios diskriminacijos. 

Įmonėje periodiškai kas kelis mėnesius yra organizuojama „Naujoko diena“, kurios metu taip pat 
dalinamasi šia informacija, stengiamasi, kad darbuotojai kuo geriau suprastų įmonėje puoselėjamas 
vertybes. Aukščiau minėtame leidinyje taip pat skelbiama, kad įmonė yra atvira visų tautybių, rasių, 
religijų, politinio statuso darbuotojams. 

2018 m. spalio 4 d. UAB „Burokėlis ir krapas” buvo pakviesti prisijungti prie Įvairovės Chartijos 
iniciatyvos ir tapti jos ambasadoriais. Pasirašydama šį dokumentą įmonė užtvirtino iki tol nueitą 
kelią darbuotojų įvairovės srityje ir pasižadėjo nesustoti kurti įtraukiančią darbo aplinką, skatinti 
įvairovę bei lygias galimybes darbe. 

UAB „Burokėlis ir krapas“ turi tikslą priimti daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų, taip pat 
užsieniečių ir negalią turinčių darbuotojų. Bendrovė bendradarbiauja su VšĮ „Sopa“ socialine 
įdarbinimo agentūra, kurios pagrindinis siekis – padėti susirasti darbą ir išsilaikyti darbo vietose 
socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (žmonėms, turintiems negalią, pensinio amžiaus 
asmenims, etninėms grupėms). Per šią agentūrą bendrovė yra įdarbinusi ne vieną darbuotoją, 
turintį specialiųjų poreikių. Taip pat periodiškai personalo vadovas lankosi susitikimuose, kuriuos 
organizuoja VšĮ „Sopa“, ir pristato darbo galimybes bendrovėje, veda simuliacinius darbo pokalbius. 
Bendrovė bendradarbiauja su Carito Užsieniečių integracijos programos (UIP) koordinatoriais, 
įdarbinant užsieniečius ir pabėgėlio statusą turinčius asmenis. Bendrovė prisideda prie Vilniaus 
miesto savivaldybės rengiamos ir senjorams skirtos akcijos „Susitikime prie kavos puodelio", kurios 
metu kviečia senjorus apsilankyti įmonės restoranuose nemokamam kavos/arbatos puodeliui. 
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11. Vilniaus universitetas  

  

Vilniaus universitete siekiama kurti tokią aplinką, kurioje studentai, darbuotojai, Universiteto 
svečiai  puoselėja individualumą ir įvairovę, jaučiasi priimti, gerbiami, saugūs ir gali tokioje 
aplinkoje visapusiškai išpildyti, išnaudoti savo potencialą. 

Vilniaus universitete yra pasitvirtinta Įvairovės ir lygių galimybių strategija 2020–2025 metams – 
pirmoji tokia strategija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Strategijos įgyvendinimo plane 2020–2021 
m. daug dėmesio skiriama studentų su negalia įtraukčiai, lyčių lygybei ir kultūrinės įvairovės 
bendruomenėje puoselėjimui. 

Universitete siekiama kurti ir užtikrinti tokią organizacinę kultūrą, kurioje visi jaustųsi saugūs, 
priimti. Jeigu universiteto bendruomenės narys patyrė ar pastebėjo seksualinio priekabiavimo 
atvejį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar 
kitų diskriminacinių pagrindų, gali apie tai pranešti naudodamasis 2018 m. įkurta Pasitikėjimo linija. 

Nuo 2016 m. pirmą kartą universiteto istorijoje atsakomybė už lygių galimybių politikos plėtojimą 
priskirta prorektoriui. Universiteto centrinėje administracijoje įsteigtas Bendruomenės vystymo 
skyrius, kurio viena iš funkcijų – lygių galimybių politikos priemonių formavimas ir įgyvendinimas. 
Nuo 2016 m. universitete įsteigtos neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus ir lygių galimybių 
koordinatoriaus pareigybės. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėtas įgyvendinti „Horizontas 2020“ „Mokslo su visuomene ir 
visuomenei (Swafs)“ programos projektas „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality 
in Academia (SPEAR)“, kurio tikslas – lyčių lygybės planų sukūrimas institucijoje ir jų įgyvendinimas. 
Suburta projektą įgyvendinanti komanda, vykdyta kiekybinė lyčių lygybės situacijos analizė. 2019 
m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, buvo atlikta universiteto 
akademinių ir neakademinių darbuotojų lyčių lygybės situacijos analizė, naudojant lyčių lygybės 
liniuotę (įrankis, padedantis įvertinti lyčių lygybės padėtį darbovietėje). Bendras akademinių 
darbuotojų lyčių lygybės rodiklis – 7,03 balo, neakademinių – 6,84 balo. 

Bendruomenei ugdyti įvyko tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio 
pasiekimai ir perspektyvos“ (190 dalyvių), seminarų ciklas „Neapykantos kalba vs saviraiškos laisvė: 
ar yra riba akademinėje erdvėje?“ (50 dalyvių), diskusija „Ar algoritmai yra nešališki ir neutralūs 
lytinės tapatybės atžvilgiu?“ (20 dalyvių). Surengtos dvi parodos lyčių tematika – „Dvigubai laisvos. 
Moterų politinės teisės 1918“ ir „Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę“. 

2019 m. atnaujintas Vilniaus universiteto bendruomenės nariams skirtas leidinys „Atviras 
neįgaliesiems universitetas“, kuriame pateikiami patarimai dėl studijų proceso individualizavimo 
įvairią negalią turintiems studentams, supažindinama su skirtingų negalios tipų specifika. Publikuoti 
tekstai, vykdyti seminarai ir konsultacijos universiteto bendruomenei negalios temomis, kuriuose iš 
viso dalyvavo daugiau nei 100 bendruomenės narių. Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga 
bendradarbiaujant su asociacija „Lietaus vaikai“ organizuota konferencija autizmo spektro 
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sutrikimų aukštajame moksle tema, į kurią atvyko apie 100 dalyvių iš įvairių aukštųjų mokyklų ir 
kitų organizacijų. 

12. „Danske Bank“  

     

„Danske Bank“ – vienas didžiausių Lietuvos darbdavių, diegiantis lygių galimybių, įvairovės ir 
įtraukties principus savo veikloje ir prisidedantis prie šios idėjos sklaidos visuomenėje. 

Įmonėje įdiegta Įvairovės ir įtraukties politika, kuria siekiama skatinti saugią ir sveiką darbo aplinką, 
įvairovės ir įtraukties kultūrą, bei užkirsti kelią bet kokioms diskriminacijos apraiškoms. 

Organizacija prisideda prie visuomenėje organizuojamų iniciatyvų, kuriomis siekiama edukuoti 
visuomenę. Štai pavyzdžiui, praėjusiais metais per Tarptautinę kovos su homofobija, transfobija ir 
bifobija dieną bei „Baltic Pride“ renginio metu „Danske Bank“ iškėlė vaivorykštės vėliavas, taip 
išreikšdama palaikymą LGBTI* bendruomenei ir naujai formuojamai nediskriminavimo politikai 
Lietuvoje. Darbuotojų iniciatyva įmonė organizavo pusryčius su Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba, kurių metu diskutavo apie lyčių lygybę ir galimas diskriminacijos prevencijos iniciatyvas. 
„Danske Bank“ Grupės mastu veikia Rainbow Network klubas. 

Įmonėje taip pat veikia anoniminių pranešimų sistema, kurios pagalba galima pateikti pranešimą 
apie etikos ar teisės normų pažeidimus, susijusius su diskriminacija ar priekabiavimu. Detali skundų 
nagrinėjimo procedūra užtikrina skundų nagrinėjimo anonimiškumą ir nešališkumą.   

Viena iš prioritetinių krypčių lygių galimybių srityje „Danske Bank“ globaliu mastu yra atotrūkio tarp 
lyčių mažinimas, didinant darbuotojų moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose. Ne mažesnis 
dėmesys ateinančiais metais bus skiriamas ir kitoms aktualioms lygių galimybių sritims, kaip 
pavyzdžiui užsieniečių profesionalų integravimas į darbo aplinką ir pan. Tam įmonės viduje sukurta 
projektinė grupė, kuri įgyvendins šias iniciatyvas. 

13. Vilniaus miesto savivaldybės administracija  

        

Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikosi Saugios darbo aplinkos politikos, kuri apima lygių 
galimybių principus, diskriminacijos ir kito nepageidaujamo elgesio prevenciją. Lygių galimybių 
politika įtvirtinta ir darbo tvarkos taisyklėse. Darbuotojų atrankoje vadovaujamasi tik objektyviais 
ir neutraliais kriterijais bei atsižvelgiama į lygių galimybių principus. 

Administracijoje veikia iniciatyvinė darbuotojų grupė #DirbamKartu, kuriai galima pranešti apie 
nepageidaujamą elgesį, diskriminaciją ar priekabiavimą. Ši savanoriškais pagrindais susibūrusi 
grupė taip pat vykdo prevencinę ir šviečiamąją veiklą lygių galimybių srityje. Jos veikloje dalyvauja 
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darbuotojai ir vadovai. Kas mėnesį vidiniame darbuotojų tinkle skelbiami pranešimai įvairiomis lygių 
galimybių temomis ir pristatoma situacija organizacijoje, rengiami mokymai darbuotojams, 
darbuotojai skatinami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose apie lygias galimybes. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra prisijungusi prie Įvairovės chartijos ir pakvietė prie 
Chartijos prisijungti kitas pavaldžias įmones ir įstaigas. Administracija taip pat dalyvauja DUOday 
iniciatyvoje, organizuoja šventines dienas, vykdo visų darbuotojų apklausas, rengia ir viešina 
straipsnių ciklus. Apklausose sudalyvavo virš 300 darbuotojų, mokymuose dalyvauja apie 30 
darbuotojų, pranešimus perskaito apie 400 darbuotojų. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija siekia įdarbinti daugiau darbuotojų su negalia ir kviečia 
tai padaryti savivaldybės įmones bei įstaigas, kurių yra virš 300, taip siekdama prisidėti prie 
geresnio ir sklandesnio Vilniaus kūrimo. 

14. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba  

  

Konkurencijos taryba, siekdama tobulinti veiklos efektyvumą ir taikyti tarptautiniu mastu 
pripažintus kokybės vadybos principus, nuosekliai įgyvendina priemones užtikrindama lygias 
galimybes kiekvienam darbuotojui. 

Institucija turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką, o konkrečius lygių galimybių tikslus ir 
prioritetus yra nusimačiusi šios politikos įgyvendinimo priemonių plane. 

Darbuotojų atranka taryboje vykdoma objektyvaus ir nešališko konkurso būdu. Konkurso skelbime 
pareigybė pateikiama vyriška ir moteriška lytimis, nurodomi reikalavimai iš pareigybės aprašymo ir 
pridedamas pareigybės aprašymas. 

Taryboje veikia Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija, į kurią gali kreiptis darbuotojai, 
manantys, kad yra diskriminuojami ar prie jų priekabiaujama. Informacija apie tokią galimybę 
skelbiama Konkurencijos tarybos intraneto svetainėje ir Lygių galimybių politikos įgyvendinimo 
komisijos parengtame informaciniame lankstinuke, kuris yra išdalintas visiems darbuotojams. Apie 
tokią galimybę darbuotojai periodiškai informuojami ir gyvai lygių galimybių mokymų metu. 

Skundų nagrinėjimo tvarka numatyta Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtintose Lietuvos 
Respublikos konkurencijos tarybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo 
prevencijos gairėse. Nukentėjęs darbuotojas gali ne tik pateikti skundą, bet ir pasinaudoti 
prevencijos procedūra, kurią vykdo Konkurencijos tarybos Lygių galimybių politikos įgyvendinimo 
komisija. Ši procedūra taikoma, kuomet nukentėjęs darbuotojas pageidauja tik sudrausminti 
skundžiamąjį ir užkirsti kelią tokiems veiksmams ateityje. 

Konkurencijos taryboje veikianti Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija konsultuoja 
darbuotojus priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos klausimais, 
periodiškai vykdo taisyklių laikymosi stebėseną, esant poreikiui, atlieka institucijos darbuotojų 
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apklausas dėl apsaugos nuo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo priemonių 
taikymo, teikia rekomendacijas savo darbuotojams apsaugos nuo priekabiavimo, seksualinio 
priekabiavimo ar persekiojimo klausimais, vykdo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar 
persekiojimo prevencijos procedūrą, pagal poreikį darbuotojams organizuoja priekabiavimo, 
seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos mokymus. 

Kuriant lygių galimybių priemones Konkurencijos taryboje dalyvauja ir gali dalyvauti visi norintieji 
tarybos darbuotojai. Konkurencijos taryboje įsteigta mentorystės programa, skirta supažindinti 
naujus darbuotojus su darbu, kolektyvu ir aplinka, siekiant sudaryti palankias darbo sąlygas, padėti 
įsilieti į kolektyvą, užtikrinti bendradarbiavimą ir pagalbą, padėti suprasti ir priimti institucijos 
vertybes, elgesio normas.  

Šiuo tikslu darbuotojui skiriamas mentorius ir ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (jeigu per šį 
laikotarpį Konkurencijos taryboje pradėjo dirbti naujų darbuotojų) organizuojama naujoko diena, 
kurios metu pristatoma adaptacijos dalyviams aktuali informacija. Programa pasinaudojo visi 2019 
m. priimti darbuotojai. 

Taryboje yra užtikrinamas lankstus darbo grafikas - šia galimybe naudojasi visi Konkurencijos 
tarybos darbuotojai. Darbuotojui leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, – šia galimybe naudojasi visi 
Konkurencijos tarybos darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas 
funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma. 

Taryboje kas dvejus metus vykdomos darbuotojų apklausos lygių galimybių tema. 2019 m. 
apklausoje dalyvavo 72,3% visų Konkurencijos tarybos darbuotojų. Siekdama sužinoti, kaip 
darbuotojai vertina esamas darbo sąlygas ir tarpusavio santykius, bei identifikuoti tobulintinas 
vietas, Konkurencijos tarybos administracija kartu su Vilniaus universitetu 2019 m. pradžioje atliko 
institucijos darbuotojų Gerovės tyrimą. Jo pagrindu vėliau atlikta institucijos darbuotojų 
motyvavimo priemonių peržiūra ir parengti pasiūlymai dėl šių priemonių taikymo. Šiuo tikslu 
sudaryta darbo grupė siekia nustatyti skaidrią ir visiems darbuotojams aiškią atlygio už darbą 
politiką, apimančią tiek piniginį atlygį, tiek nematerialias motyvacijos priemones. Ši atlygio politika 
visų pirma bus paremta lygių galimybių principų taikymu. 

15. „Swedbank“ Lietuvoje  

      

„Swedbank“ tiki, kad progresyvi ir laiminga visuomenė yra neįmanoma be lygių galimybių ir 
įtraukties. Jau daugiau nei penkerius metus įmonė kryptingai dirba lygių galimybių, lyčių lygybės ir 
įvairovės klausimais. Visi organizacijos vadovai yra apmokyti vidiniuose lygybės ir įvairovės 
mokymuose, ši sritis yra įtraukta į naujų vadovų mokymų programą. Darbo užmokesčio tarp lyčių 
atotrūkis įmonėje sumažintas iki 1%. Toliau dirbama, siekiant išlaikyti teisingą atlygį tarp lyčių. 
Vadovų lygmenyje įmonė siekia lyčių balanso. 
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„Swedbank“ yra išsikėlusi pagrindinius įmonės tikslus lygių galimybių srityje, tokius kaip lyčių 
balanso vadovų tarpe išlaikymas, darbo užmokesčio atotrūkio tarp lyčių panaikinimas, 
nediskriminavimo principų laikymosi užtikrinimas, darbuotojų įvairovę skatinantys projektai. 

2018 m. „Swedbank“ gimė gerai visuomenėje žinoma lygių galimybių iniciatyva „Žalia šviesa“, kuria 
skatinama mažinti atlyginimų atotrūkį tarp lyčių bei didinti visuomenės sąmoningumą lygių 
galimybių srityje. Bendradarbiaudamas su moterų „Go Forward“ ir asociacija „Lyderė“ bankas siekia 
kelti visuomenėje diskusijas lyčių lygybės temomis ir skatinti pažangą šalies lygiu. Šiuo tikslu įmonė 
aktyviai prisideda organizuojant įvairius moterų lyderystės renginius (pvz., konferencija „Go 
Forward“, „Moterų inovacijų sprintas 2019“, t.t.) 

„Swedbank“ yra Lietuvos „Įvairovės chartijos“ ambasadorius bei viena iš pirmųjų įmonių, kuri viešai 
pareiškė paramą „Baltic Pride 2019“ renginiams. Bankas tapo pagrindiniu „Baltic Pride“ 
Tarptautinės žmogaus teisių konferencijos partneriu ir rėmėju, dalyvavo „Eitynėse už lygybę“. 2019 
m. bankas taip pat buvo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų pagrindinis partneris. 

Darbuotojų atrankos procesas įmonėje yra nuolat peržiūrimas, siekiant užtikrinti lygias galimybes 
ir siekti įvairovės organizacijos viduje. Nuolat vykdomi mokymai vadovams ir atrankos 
specialistams, kuriuose yra mokoma, kaip užtikrinant atrankos objektyvumą ir lygių galimybių 
principų užtikrinimą. Kiekviename darbo skelbime „Swedbank“ informuoja potencialius darbuotojus 
apie lygias galimybes ir įvairovės principus organizacijoje ir pabrėžia, kad visi kandidatai yra 
laukiami nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų. 

Įmonėje veikia Nediskriminavimo principų užtikrinimo procesas. Jis sudaro galimybes visiems 
darbuotojams pranešti apie netinkamą elgesį personalo tarnybos vadovui arba anoniminiu 
pažeidimo atskleidimo kanalu („whistle blower“). Reguliaraus darbuotojų nuomonės tyrimo metu 
darbuotojų klausiama apie diskriminavimą organizacijoje. 

„Swedbank“ vadovai ir darbuotojai kviečiami į mokymus, seminarus, renginius ir kitas iniciatyvas, 
siekiančias kalbėtis lygių galimybių ir įvairovės klausimais. Kiekvienas įmonėje dirbantis vadovas 
tiesiogiai yra atsakingas už tai, kad jo/jos komandoje būtų užtikrintos lygios galimybės, skatinama 
lygybė, įvairovė ir tarpusavio pagarba. Kiekvienais metais „Swedbank“ grupėje yra rengiami lygybės 
ir įvairovės apdovanojimai, kuomet kiekvienas darbuotojas gali nominuoti darbuotojus ir projektus 
lygybės ir įvairovės srityje. 

16. VĮ Lietuvos oro uostai  

       

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai rūpinasi esamais darbuotojais, kad nepaisant jų šeimyninės 
padėties, lyties, amžiaus ir kitų skirtumų ar laikinų iššūkių asmeniniame gyvenime, visi turėtų 
galimybę įsitraukti į darbinę veiklą. Įmonėje įvestas lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti iš 
namų, suteikiamos papildomos atostogų dienos, skiriama finansinė parama reikiamu metu, 
pavyzdžiui, gimus vaikui, kompensuojamos vaikų stovyklos, vaikų su negalia sanatorijos. 
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Lietuvos oro uostai didžiuojasi viena iš vidinių iniciatyvų, kurią vadina „Šešėliavimu“ – jos metu 
įmonė skatina darbuotojus vieną dieną turėti savo šešėlį – išbandyti profesijas ar darbus, kurių dar 
nėra bandę, susipažinti su kito kolegos veikla, atsakomybėmis. Šis projektas vyksta jau trejus metus 
ir padeda įmonei paneigti mitus, pavyzdžiui, stereotipus apie lyčių pasiskirstymą darbuose, skatina 
kolegas išbandyti naujas profesijas - vidinės karjeros pokyčiais 2018 m. džiaugėsi 12 proc. kolegų. 
Šiame projekte per 2018 m. dalyvavo ~200 įmonės darbuotojų. 

Lietuvos oro uostai taip pat yra dalyvavę ir mentorystės programose, pavyzdžiui, SOPA 
susitikimuose-mokymuose, kurių metu pasakojo, kaip integruotis į darbo rinką. Įmonė 
bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba  ir padeda žengti pirmuosius žingsnius karjeroje, pavyzdžiui, 
vykdant projektą „Moksleiviai į vyriausybę“, moksleiviams suteikiama praktikos oro uostuose 
galimybė, po kurios labiausiai motyvuotiems siūloma prisijungti prie komandos. Į socialines ir 
šviečiamąsias iniciatyvas įtraukiama visa įmonė - iki 650 darbuotojų. 

Įmonė yra „Įvairovės chartijos“ ambasadoriai ir siekia šviesti auditoriją apie šią iniciatyvą. Pristatant 
organizaciją ir pasakojant apie įmonės svarbius laimėjimus, pavyzdžiui, žingsnį į antrąjį tarptautinės 
aplinkosaugos programos „Airport Carbon Accreditation“ etapą, visuomet stengiamasi papasakoti 
ir apie „Įvairovės chartijos“ iniciatyvą, tokiu būdu prisidedant prie informacijos sklaidos ir auditorijos 
švietimo lygių galimybių klausimais. 

Įmonė rūpinasi, kad jos darbo skelbimai būtų pasiekiami įvairioms auditorijoms: skelbimai 
talpinami internetiniame įmonės puslapyje, socialiniuose tinkluose, valstybės tarnybos 
informacinėje sistemoje. Įmonė turi rekomendavimo sistemą, kurios pagalba kolegos patys gali 
rekomenduoti tinkamą kandidatą. Atsižvelgiant į ieškomą poziciją, Lietuvos oro uostai 
bendradarbiauja su įvairiais universitetais ar kolegijomis bei Užimtumo tarnyba. Darbo skelbimus 
įmonėje rengia lygių galimybių užtikrinimo ambasadoriai - personalo specialistai bei skyriaus, 
kuriame ieškomas kandidatas, vadovai. Įmonė pasirūpina, kad jie būtų aiškūs ir 
nediskriminuojantys, o kandidato atitikimas pozicijai būtų paremtas įgyta kompetencija bei turima 
praktika. 

Apie lygių galimybių pažeidimus galima anonimiškai pranešti savikontrolės sistemos pagalba: 
pildant formą internetu, rašant laišką el. paštu arba siunčiant tradicinį laišką, skirtą vidiniam 
specialistui, atsakingam už tokių pranešimų nagrinėjimą. Procese, iki pat sprendimo priėmimo, 
užtikrinamas maksimalus situacijos ir pranešėjo konfidencialumas. 

Apie lygias galimybes įmonė kalba ir strateginiuose savo dokumentuose, pavyzdžiui, strateginiame 
veiklos plane, socialinės atsakomybės ataskaitose ir veiklos principus apibrėžiančiuose 
dokumentuose - Atlygio politikoje, Darbo apmokėjimo nuostatuose, Klientų aptarnavimo standarte. 
Klientų aptarnavimo standartas apima ir specialių poreikių turinčių žmonių aptarnavimą ir 
nediskriminavimą, toleranciją kitoms religijoms ir pan. Apie standartą šviečiami ne tik įmonės 
darbuotojai, bet į mokymus įtraukiami ir partneriais, pavyzdžiui, 2019 m. įmonė apmokė daugiau 
nei 350 žmonių, su standartu susipažino daugiau nei 650 darbuotojų. 
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17. AB „Lietuvos geležinkeliai“  

   

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra lygių galimybių darbdavys, siekiantis būti darbo vieta, kur gerai 
jaučiasi visi žmonės. Bendrovėje lygių galimybių principai yra pamatinis klientų ir darbuotojų 
įgyvendinamų teisių objektas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešai, vidiniais aktais deklaruoja ir taiko 
nediskriminavimo ar nepriekabiavimo principus tiek atrenkant naujus darbuotojus, skaičiuojant 
atlygį, taikant socialines garantijas ir įgyvendinat kitas teises susijusias su darbuotojų darbo 
santykiais bendrovėje. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra Įvairovės Chartijos narys, aktyviai pasisako už lygias galimybes, 
atvirumą ir įtraukimą. Bendrovė taip pat aktyviai dalyvauja Europos geležinkelių iniciatyvoje WiR 
(Women in Railway), SOPA projektuose. 

Kadangi lygios galimybės laikomos vienu iš bendrovės prioritetų, į jų įgyvendinimą AB „Lietuvos 
geležinkeliuose“ yra įsitraukę aukščiausio lygio vadovai. Lygių galimybių tema įtraukta ir į „Vadovo 
standarto” programą.  Vykstant pokyčiams įmonėje, joje atsiranda vis daugiau įvairovės, įvairovę 
ir įtraukimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ skatina ir savo viešojoje komunikacijoje. 

Darbo skelbimai bendrovėje rengiami nuasmeninant pareigybių pavadinimus ir nurodant tiek 
vyrišką tiek moterišką pareigybės pavadinimo giminę. Skelbimuose nenurodoma jokia 
diskriminacinė informacija, galinti apriboti kandidatavimo galimybes. Visiems vadovams yra 
rengiami mokymai kaip vesti atrankų pokalbius, aukštesnio lygio vadovų atrankoje dalyvauja 
personalo verslo partneriai, kurie tikrina, kad pokalbiai būtų vedami užtikrinant lygias galimybes. 
Mokymų vadovams metu yra akcentuojama, kad kandidatai turi būti vertinami pagal turimą 
kompetenciją, kvalifikacinius, patirties reikalavimus, draudžiama užduoti diskriminacinius 
klausimus. Vadovams yra parengta metodinė medžiaga kaip vesti darbo pokalbį, kokius klausimus 
užduoti, kaip užsitikrinti objektyvų kandidatų vertinimą. 

Darbuotojai patyrę diskriminaciją ar priekabiavimą ar turintys informaciją apie tokius pažeidimus 
gali anonimiškai informuoti bendrovės personalo departamento Personalo paslaugų centrą arba 
pranešti pasitikėjimo telefonu. Gavus informaciją bendrovė užtikrina pranešimo (skundo) 
konfidencialumą. Tyrimas yra atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 20 
darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos. 

Bendrovėje nediskriminavimo ir lygių galimybių principai yra apibrėžti bendrovės vertybėse ir etikos 
principuose, kuriuose numatyta netoleruoti diskriminacijos, elgtis teisingai, etiškai ir atvirai, taikyti 
vienodus principus, kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar 
visuomenės grupės nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių 
įsitikinimų, politinių pažiūrų ir imtis teisėtų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pastebėtai 
diskriminacijai, bei kiti pamatiniai lygių galimybių principai. 
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18. UAB „Rimi Lietuva“  

        

 „Rimi Lietuva“, „Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadorė, jau turi didelį įdirbį skatinant įvairovę ir 
lygias galimybes įmonėje. „Rimi“ siekia užtikrinti lygias galimybes darbe kiekvienam ir skleisti 
įvairovės principus versle bei visuomenėje. 

 Jau daugiau nei trylika metų „Rimi“ vykdo žmonių su negalia integracijos programą ir šiuo metu 
turi apie 130 darbuotojų su negalia, kurie dirba tiek įmonės biure, tiek parduotuvėse.  

Įdarbindama žmones su negalia įmonė nesinaudoja valstybės teikiamomis kompensacijomis, o 
atidarant kiekvieną naują „Rimi“ parduotuvę galvojama apie tai, kad ji būtų patogi negalią 
turintiems darbuotojams ir pirkėjams. Atitinkamai yra pritaikomos sąlygos darbuotojų atrankų 
metu, kad jose galėtų be kliūčių dalyvauti visi kandidatai, taip pat ir turintys negalią. 

„Rimi“ turi sėkmingą patirtį įdarbinant įvairaus amžiaus žmones, taip pat ir vyresnius – šiuo metu 
net trečdalis „Rimi“ darbuotojų iš daugiau nei trijų tūkstančių yra vyresni nei 50 metų.  

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į sunkumus, kuriuos patiria darbo ieškantys brandaus amžiaus 
žmonės, bei paskatinti kitus darbdavius keisti požiūrį, „Rimi“ inicijavo kampaniją 
„#AmžiusNesvarbu“ (daugiau: https://www.rimi.lt/amziusnesvarbu). Šiuo metu ši iniciatyva jau yra 
laimėjusi 7 apdovanojimus. 

Siekdama būti „lygių galimybių darbdaviu“ „Rimi“ yra patvirtinusi ir įgyvendina vidinę įmonės 
strategiją – Lygių galimybių politiką, nediskriminavimo ir lygių galimybių principai yra įtraukti į 
įvairias vidines įmonės procedūras (darbuotojų priėmimo į darbą tvarką, atlygio už darbo sistemą 
ir kt.).  

Įmonėje veikia informavimo tarnyba, kuria naudojantis galima anonimiškai informuoti apie 
diskriminacijos atvejus, daug dėmesio skiriama darbuotojų mokymams ir informavimui įvairovės, 
lygių galimybių užtikrinimo, diskriminacijos prevencijos temomis. Pavyzdžiui, 2019 m. gegužės-
birželio mėn. „Rimi“ vyko „Įvairovės mėnuo“, kurio metu darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti 
įvairiose su lygiomis galimybėmis susijusiose veiklose – el. mokymuose, diskusijose, įvairovės 
sesijose. 

19. „Sodra“  

        

Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba (Sodra) yra pasitvirtinusi išsamų Lygių galimybių 
politikos įgyvendinimo tvarkos aprašą. Priimant darbuotojus pagal darbo sutartį, atrankoje 
vadovaujamasi tik objektyviais ir neutraliais kriterijais. Sodra taip pat turi mentorystės programą 
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naujokams, tėvams, grįžusiems iš motinystės atostogų ar pakeitusiems skyrių darbuotojams. 
Numatytas lankstus darbo grafikas bei rengiama nuotolinio darbo tvarka, kad darbuotojai galėtų 
derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. 

20. SĮ „Susisiekimo paslaugos“  

     

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys. 

Įmonėje yra patvirtinta Lygių galimybių politika (Įsakymas Dėl lygių galimybių politikos 
patvirtinimo), kurioje įtvirtintos lygias galimybes užtikrinančios priemonės. Politikoje nustatyta, 
jog darbuotojai į darbą priimami atsižvelgiant tik į jų patirtį ir kvalifikaciją, o darbo skelbimai turi 
būti nediskriminuojantys ir vieši. Įmonė yra įsipareigojusi visiems darbuotojams sudaryti vienodas 
darbo sąlygas, kiek tai įmanoma pagal darbuotojo darbo specifiką, taip pat galimybes tobulinti 
kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbinės patirties, taip pat 
teikti darbuotojams vienodas lengvatas. 

Darbuotojų apsauga nuo diskriminacijos ir lygių galimybių pažeidimo yra užtikrinta per galimybę 
pranešti apie diskriminaciją ir priekabiavimą anonimiškai, užtikrinant pranešėjų konfidencialumą. 
Įmonėje gali būti nustatomos papildomos pertraukos darbuotojams su negalia, nėščiosioms, 
neseniai pagimdžiusioms moterims, senatvės pensininkams ir kitiems darbuotojams, kuriems pagal 
sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl jų sveikatos turi būti įgyvendintos jų darbo ir poilsio režimo 
rekomendacijos. 

Įmonė kasmet išsikelia lygių galimybių prioritetus Lygių galimybių politikos priemonių plane. Šiame 
plane numatytos tokios priemonės kaip palankaus darbuotojams darbo laiko ir formos užtikrinimas, 
darbuotojų apklausa apie lygių galimybių įgyvendinimą, darbo užmokesčio atotrūkio auditas, lygių 
galimybių mokymai ir edukaciniai renginiai, iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų pritaikymas darbuotojams, turintiems negalią ir kt. Dėl Lygių 
galimybių politikos priemonių plano buvo konsultuojamasi su darbuotojų atstovais. 

Įmonėje darbuotojai įdarbinami nediskriminuojant pagal lytį, amžių ar kitas su darbu nesusijusias 
savybes. Darbuotojai atsirenkami pagal jų kompetencijas ir pareigybės reikalavimų atitikimą, 
dažniausiai viešai skelbiant atrankas ir konkursus. Darbo skelbimuose įmonė nurodo, kad užtikrina 
lygias galimybes ir sudaro galimybę dalinai dirbti nuotoliniu būdu. 

Įmonėje kasmet organizuojami mokymai darbuotojams lygių galimybių tema, siekiant didinti 
darbuotojų sąmoningumą. Vadovai ir darbuotojai kviečiami dalyvauti renginiuose apie lygias 
galimybes. 

2019 metais įmonei suteikti 3 „Lygių galimybių sparnai“ iš galimų 3. Šios iniciatyvos tikslas yra 
įvertinti prisijungusių įmonių pasiekimus lygių galimybių srityje ir tokiu būdu komunikuoti, jog įmonė 
užtikrina lygias galimybes darbe. 

http://www.vilniustransport.lt/uploads/docs/2017-11-20%20Nr.%20V-120.pdf
http://www.vilniustransport.lt/uploads/docs/2017-11-20%20Nr.%20V-120.pdf
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Įmonė yra pateikusi paraišką prisijungti prie Įvairovės chartijos: http://www.ivairove.lt 

Išvados  
 

Atsižvelgiant į įmonių apklausos duomenis bei sukauptą patirtį dirbant su įmonėmis projekte, buvo 
išvystytas, įgyvendintas ir išviešintas „Lygių galimybių sparnų“ standartas, siekiantis skatinti įmones 
aktyviau diegti lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties principus savo veikloje. Dirbant su įmonėmis 
paaiškėjo, kad labiausiai įmones lygių galimybių srityje motyvuoja besikeičiančios visuomenės 
nuostatos ir poreikis „neatsilikti“, išaugusi reputacija bei talentų pritraukimas ir išlaikymas. „Lygių 
galimybių sparnų“ standartas padeda įmonėms tiek įsivertinti savo situaciją lygių galimybių srityje 
bei gauti nemokamas konsultacijas apie konkrečių priemonių diegimą, tiek skleisti žinutę 
visuomenei apie savo pasiekimus lygių galimybių integravimo srityje. Pažymėtina, kad būtent tokios 
„minkštosios“, skatinamosios priemonės labiausiai motyvuoja įmones ne formaliai, o substantyviai 
imtis aktyvesnių žingsnių lygių galimybių srityje ir savo pavyzdžiu „užkrėsti“ ir kitas įmones, kurios 
tik pradeda domėtis ar dirbti šiais klausimais.  

Tad projekto metu išvystytos veiklos atliepia tiek jau pažengusių įmonių poreikius, siūlant jungtis 
prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto, tiek ir pradedančių aktyviau domėtis ir dirbti šioje srityje, 
kuriems visų pirma skirtas „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“, informacinė 
svetainė su naudingais ištekliais darbdaviams www.naujistandartai.lt, mokymai ir individualios 
konsultacijos. Be to, projekto metu pastebėta, kad įmonėms trūksta įrankių įsivertinti savo situaciją 
lygių galimybių srityje, tad “Lygių galimybių sparnų” standarto kriterijai gali būti laikomi ir naudingu 
praktiniu įrankiu “pasimatuoti”, kaip įmonei sekasi šioje srityje, bei kokiais aspektais reikėtų 
“pasitempti”.  

Planuojama, kad ir pasibaigus projektui, „Lygių galimybių sparnų“ standartas toliau bus vystomas 
ir pasitelkiamas kaip motyvacinė, skatinamoji priemonė įmonėms diegti lygių galimybių principus 
savo veikloje, o „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ bei informacinė svetainė bus 
reguliariai atnaujinami aktualia darbdaviams informacija ir tarnaus kaip susistemintos svarbiausios 
informacijos apie lygias galimybes darbo santykiuose šaltinis.  

 

 

http://www.ivairove.lt/
http://www.naujistandartai.lt/

