
 

Lygybės plano pavyzdys 

 

Nr. Priemonė Atsakingas, -a, -i Terminas Siekiami rezultatai 

Lyderystė lygių galimybių srityje 

1.1. Pademonstruoti 

įsipareigojimą lygių 

galimybių, įvairovės 

ir įtraukties srityje 

 

Organizacijos 

vadovybė, įvairių 

grandžių vadovai 

2021 Lygių galimybių, įvairovės ir 

įtraukties tikslai integruoti į 

vadovų KPI 

1.2. Reguliariai stebėti 

tendencijas lygių 

galimybių, įvairovės 

ir įtraukties srityje 

Lygių galimybių 

koordinatorius (-ė), 

Lygių galimybių grupė 

2021 

 

 

 

 

Nuolat 

Įsteigta Lygių galimybių 

koordinatoriaus (-ės) 

pozicija arba Lygių 

galimybių grupė 

 

Aktualūs grupės pasiūlymai 

įtraukiami į organizacijos 

lygybės planą 

1.3. Demonstruoti 

lyderystę lygių 

galimybių srityje 

Vadovai, Lygių 

galimybių grupė 

2021 Lygių galimybių integravimo 

ir įvairovės valdymo temos 

įtrauktos į vadovų rengimo 

programą 

Įtraukios kultūros kūrimas 

2.1. Diegti priemones, 

kuriančias saugią 

darbo aplinką ir 

užtikrinančias 

diskriminacijos ir 

priekabiavimo 

prevenciją 

Vadovai, darbuotojai 2021–

nuolat 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

Visi esami ir nauji 

darbuotojai supažindinti su 

organizacijos politika 

diskriminacijos ir 

priekabiavimo prevencijos 

srityje 

 

Įdiegtas anoniminis kanalas 

pranešimams apie 

diskriminacijos ir 

priekabiavimo atvejus 

 

Visi darbuotojai pabaigę 

e. mokymus apie 

diskriminacijos ir 

priekabiavimo atpažinimą 



2.2. Didinti vadovų ir 

darbuotojų 

sąmoningumą lygių 

galimybių tema 

Vadovai, darbuotojai 2021–2022 

 

 

 

 

2021–2022 

 

 

 

2021–2022 

Surengta 10 sąmoningumo 

didinimo seminarų visiems 

organizacijos vadovams ir 

darbuotojams 

 

Suorganizuotos trys lygių 

galimybių ir įtraukties 

socialinės iniciatyvos 

 

Surengti penki šviečiamieji ir 

mokomieji renginiai apie 

lygias galimybes ir įvairovę 

Lanksčios darbo sąlygos 

3.1. Skatinti lankstų 

darbą ir pažangius 

sprendimus, kad 

būtų užtikrintas 

darbo ir asmeninio 

gyvenimo 

suderinimas 

Vadovai, darbuotojai 2021 Peržiūrėtos galimybės 

padidinti įvairių pozicijų 

darbo lankstumą 

3.2. Remti vaiko 

priežiūros atostogų 

išėjusius arba ilgai 

nedirbusius 

darbuotojus 

Vadovai, darbuotojai 2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2021 

Įsteigta mentorystės 

programa po vaiko 

priežiūros atostogų arba po 

ilgo nedarbo grįžusiems 

darbuotojams 

 

Įdiegta tinklaveikos 

programa į vaiko priežiūros 

atostogas išėjusiems 

darbuotojams ir su jais 

nuolat palaikomi ryšiai 

 

Užtikrintas darbuotojų, 

grįžusių po vaiko priežiūros 

atostogų, atlyginimo 

peržiūrėjimas 

Personalo atranka 

4.1. Patobulinti 

personalo atrankos 

komunikaciją ir 

procedūras, 

siekiant pritraukti 

įvairesnių 

kandidatų 

Personalo valdymo 

vadovai 

2021 

 

 

 

 

 

Personalo atrankos 

priemonės ir procedūros 

suderintos su lygių 

galimybių ir įtraukties 

principais 

 



2021–

nuolat 

Išplėstas galimų kandidatų 

ratas iš anksto pasiekiant 

mažiau atstovaujamas 

visuomenės grupes ir 

užtikrinant jų galimybes 

kandidatuoti 

4.2. Specializuotomis 

programomis 

pritraukti 

darbuotojų iš 

įvairesnių 

visuomenės grupių 

Vadovai, darbuotojai 2021–2022 

 

 

 

 

 

2021–2022 

Įsteigtos praktikos ir 

stažuočių programos 

mažiau atstovaujamoms 

visuomenės grupėms 

pasiekti 

 

Pritaikytos darbo sąlygos 

darbuotojams su negalia,  

įsteigta specializuota 

mentorystės programa, 

palengvinanti jų įsitraukimą 

į darbą 

Lygios galimybės ir vienodas atlyginimas 

5.1. Užtikrinti lyčių 

balansą 

vadovaujamose 

pozicijose 

Vadovybė 2021 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Iki 2022 

pabaigos 

Įsteigta mentorystės 

programa darbuotojoms, 

siekiančioms tapti 

vadovėmis 

 

Užtikrintas kandidatų (-čių) 

balansas į visas 

vadovaujamas pozicijas 

 

Pagerintas lyčių balansas 

vadovaujamose pozicijose 

(bent 40 proc. mažiau 

atstovaujamos lyties 

asmenų) 

5.2. Panaikinti darbo 

užmokesčio tarp 

lyčių atotrūkį 

Vadovybė 2021 

 

 

Iki 2022 

pabaigos 

Atliktas darbo užmokesčio 

atotrūkio auditas 

 

Panaikintas darbo 

užmokesčio tarp lyčių 

atotrūkis, numatant vienodą 

atlyginimą už tokį patį ar 

lygiavertį darbą nepaisant 

lyties 

Komunikacija 



6.1. Vidine 

komunikacija 

skatinti lygių 

galimybių ir 

įvairovės kultūrą 

Vadovai, darbuotojai Nuolat Darbuotojai ir kitos 

suinteresuotos šalys 

reguliariai informuojami 

apie veiklas, iniciatyvas ir 

pasiekimus lygių galimybių 

ir įvairovės srityje 

6.2. Išorėje 

komunikuoti apie 

įsipareigojimą 

lygioms 

galimybėms ir 

įvairovei 

Reklamos, rinkodaros, 

komunikacijos skyriai 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Lygių galimybių ir įvairovės 

principai integruoti į 

organizacijos komunikacijos, 

rinkodaros ir reklamos 

strategiją 

 

Peržiūrėta visa išorinė 

organizacijos komunikacija 

ir užtikrinta, kad ji atitinka 

lygių galimybių ir įvairovės 

principus 

 

Partneriai ir visuomenė 

informuojami apie 

organizacijos iniciatyvas ir 

pasiekimus lygių galimybių 

ir įvairovės srityje 

 

 


