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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ
2022–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio

d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2
punktais, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių 2022–2023 metų
veiksmų planą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Teisės ir personalo skyriaus vyriausiajai
specialistei Dovilei Švežaitei.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ 2022-2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Nr.
1

Tikslas

Uždavinys

2

3

Priemonė
4

Terminas
5

1.

Siekti vyrų ir moterų lygybės Įvertinti lyčių lygybės padėtį
principo užtikrinimo bei darbo Akmenės rajono savivaldybės
sąlygų kokybės gerinimo administracijoje
Akmenės rajono savivaldybės
administracijoje

Atlikti
lyčių
lygybės
liniuotę Akmenės rajono
savivaldybės
administracijoje

iki 2023
m.
gruodžio
mėn.
pabaigos

2.

Gilinti
visuomenės
ir
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos
darbuotojų
žinias lygių galimybių srityje

Skleisti informaciją apie lygias
galimybes vietos spaudoje ir
Savivaldybės
interneto
svetainėje, nuolat atnaujinti
informaciją apie Savivaldybės
administracijos veiklą lygių
galimybių užtikrinimo srityje

Informuoti visuomenę ir Nuolat
Akmenės
rajono
savivaldybės
administracijos
darbuotojus
lygių
galimybių
klausimais
(lankstinukai,
informaciniai pranešimai)

3.

Ugdyti
Akmenės
rajono
savivaldybės administracijos
darbuotojų pagarbą įvairovei,
nepakantumą diskriminacijai
dėl lyties, etninės kilmės,
religijos, negalios, amžiaus,
lytinės orientacijos

Didinti
Savivaldybės Suorganizuoti
lygių Kartą į
administracijos
darbuotojų galimybių mokomuosius metus
sąmoningumą lygių galimybių seminarus
tema

Atsakingas
Vykdytojas

Siekiami rezultatai

6

7

Teisės
ir
personalo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
Dovilė
Švežaitė
Teisės
ir
personalo
skyriaus vyr.
specialistė
Dovilė
Švežaitė,
Informacinių
technologijų
skyrius
Teisės
ir
personalo
skyriaus vyr.
specialistė
Dovilė
Švežaitė

Atlikta
liniuotė
ir
pateiktos
rekomendacijos
tolimesniam veiksmų
planui įgyvendinti

Parengta ir viešinama
informacija

Suorganizuoti 2 lygių
galimybių seminarai.
30 proc. Savivaldybės
darbuotojų
bus
dalyvavę mokymuose
apie Lyties aspekto
integravimą į paslaugų
teikimą

3
4.

5.

6.

Siekti, kad Savivaldybės
administracijos
darbuotojai
turėtų
lygias
galimybes
dalyvauti socialiniame ir
ekonominiame gyvenime

Sudaryti
Savivaldybės
administracijos darbuotojams
palankias
sąlygas
derinti
šeimos įsipareigojimus ir darbą

Sudaryti
galimybes Nuolat
Savivaldybės
administracijos
darbuotojams
dirbti
nuotoliniu būdu ir taikyti
lanksčius darbo grafikus
Lyčių pusiausvyra lyderystės Tobulinti lyčių lygybės aspekto Užtikrinti, kad darbuotojų Nuolat
ir
sprendimų
priėmimo integraciją darbuotojų atrankose paieškos skelbimai būtų
procesuose
nediskriminuojantys lyties
pagrindu, nesiremtų lyčių
stereotipais
Užtikrinti lygių galimybių Skleisti informaciją apie
veiksmų plano priemonių Akmenės rajono savivaldybės
vykdymo stebėseną
administracijos lygių galimybių
veiksmų plano priemonių
įgyvendinimo pasiektus
rezultatus

Įvertinti lygių lygybių
veiksmų plano priemonių
vykdymo
rezultatus,
informaciją
skelbti
Savivaldybės
interneto
svetainėje

____________________

Iki
kiekvienų
metų
gruodžio
mėn.
pabaigos

Teisės
personalo
skyrius

ir Pagal
galimybes
suteikta teisė dirbti
nuotoliniu
būdu,
lanksčiu darbo grafiku

Savivaldybės
vadovai
Teisės
ir
personalo
skyrius

Vykdoma
nuolatinė
stebėsena ir, esant
neatitikimų, teikiamos
rekomendacijos
dėl
lyčių lygybės aspekto
išlaikymo
Teisės
ir Atliktas lygių lygybių
personalo
veiksmų
plano
skyrius
priemonių
vykdymo
Informacinių
vertinimas, informacija
technologijų
iki kiekvienų metų
gruodžio
31
d.
skyrius
paskelbta Savivaldybės
interneto svetainėje
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