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PATVIRTINTA 

direktoriaus 
2022-06-20 Nr. 20220620 

 

(L3CE) POLITIKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. (toliau  L3CE) ly  , 

 politika (toliau  Politika) ius 

L3CE  

2. Tikslas  L3CE lygias galimybes 

nediskriminuojant asmens 

religijos L3CE veiklos srityse. 

3. Politika parengta remiantis 

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, 

  

4. Politika yra L3CE vidaus tvarkos dokumentas, privalomas visiems L3CE darbuotojams. 

5. Kasmet rengiamas Politikos einamaisiais metais planas (toliau  Planas). 

6. pateikiamas s Politikos 

priede Nr. 1. 

 

 

 

7. Diskriminacija  

 

8. trauktis  praktika, skatinanti L3CE 

. 

9.   L3CE 
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10.

 

11. Orumas  , 

 

12. Priekabiavimas  

 

13.   

 (ekonomine) 

 

 

III. PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

 

14. L3CE kuria   

ir kiekvieno asmen  

15. L3CE netoleruojama bet kokia  

psichologinis smurtas, 

. 

16. os o pareigose, mokym

 ir elgesio darbe priimami 

 

17. L3CE pagal turimas finansines galimybes ir k

 L3CE, dirbti, siekti karjeros arba mokytis. 

18. : 

18.1. metu; 

18.2. fizinio parengi

fiziologines savybes ; 

18.3.  siekiama 

tinkamomis  ; 

18.4.  nustatytas reikalavimas    

18.5.  nustatytais atvejais   taikomos skirtingos  
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18.6. 

 

  bei galimybes. 

 

IV. DARBO SANTYKIAI 

 

19. Politika taikoma visose su darbo santykiais susijusiose srityse: 

s , mokant darbo 

, 

atvejais. 

19.1. V rengiant 

profesiniai kriterijai, dalykin s kompetencijos, naudojama kalba. 

19.2.  

kompetencijomis, paremta pareigybin  nuostatomis ir kvalifikaciniais reikalavimais. 

procese , 

planus ir pan. 

19 gali vykdyti Politika 

. 

19.4. Visiems L3CE darbuotojams sudaromos saugios ir sveikos suteikiamos 

tinkamos sudaromos  siekti karjeros, 

 atostogas ir lengvatas. 

19.5. , us , L3CE 

 kitomis Darbo kodekse 

. 

20. L3CE turi priklausyti tik nuo darbuotojo 

L3CE  

21.  skaidri, sudaryta vadovaujantis objektyviais kriterijais, su ja 

L3CE darbuotojas  

22. Kasmet analizuojama ir  bei  pagal profesines grupes darbo 

sistema, identifikuojami skirtumai bei i  
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23. Vidiniuose darbuotojams skirtuose dokumentuose naudojama lygias galimybes skatinanti 

 

 

V. TO 

 

24. darbuotojas s Politikos tiesiogiai 

L3CE direktoriui el- egidija@l3ce.eu. 

24. L3CE direktoriaus udaryta komisija, kuri 

 

25 L3CE 

 

26 L3CE 

  

27

 

 

VI. POLITIKOS  

 

28. Politika yra privaloma visiems L3CE 

atlikdami savo darbo funkcijas i Politikoje nustatytais principais. 

Darbuotojai su Politika su a  kai 

L3CE . Apie Politikos darbuotojai informuojami 

 

29.  Politikos L3CE  

29.1. L3CE. 

29.2.  

29.3. Lankstus darbo grafikas, apie kurio galimybes informuojami visi L3CE darbuotojai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Politika ir jos planas skelbiamas L3CE interneto 

https://www.l3ce.eu. 
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31. L3CE Politika.

32  

  

33. L3CE r Politikos ir P  

34. L3CE Politikos ir P  

35. Politikos ir Plano veiksmingumas vertinamas nuolat ir svarstomi jo pakeitimai ir (ar) papildymai. 

37. Politikos ir Plano rodikliai pagal pareigybes, lyt  L3CE . 

  


