
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos  

Direktyvos, kuria  

siekiant griežtesnio vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą 

arba vienodos vertės darbą principo taikymo 

 nustatomi minimalieji darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimai 

2021 metų balandis 



1. Direktyvos esmė – DU skaidrumo reikalavimai 

I. Darbo ieškančių asmenų darbo užmokesčio skaidrumas 

(LT taikoma) 
 

• Pranešime apie laisvą darbo informaciją apie pradinį DU dydį  

• Nebus leidžiama klausti apie  ankstesnį DU. 

 

 

II. Darbuotojų teisė gauti informaciją (iš dalies) 
 

Darbuotojų teisė: prašyti individualiai arba per darbuotojų atstovus informacijos 

apie jų DU dydį ir tą patį arba vienodos vertės darbą dirbančių darbuotojų 

kategorijų VDU, suskirstytą pagal lytį. 

 



2. Direktyvos esmė – DU skaidrumo reikalavimai 

III.Vienodas ir vienodos vertės darbas 
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog darbdaviai turėtų darbo 

užmokesčio struktūras, užtikrinančias vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už 

vienodą ar vienodos vertės darbą; 

Įpareigojamos  imtis veiksmų įvertinti, ar darbuotojų padėtis darbo vertės 

atžvilgiu yra palyginama, remiantis objektyviais kriterijais 

 
 

IV.Atskaitomybė dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

skirtumo (iš dalies) 

≥ 250 darbuotojų turintys darbdaviai privalo skelbti informaciją apie moterų ir 

vyrų darbo užmokesčio skirtumą jų organizacijoje. 

 



3. Direktyvos esmė – DU skaidrumo reikalavimai 

V. Bendras darbo užmokesčio vertinimas  
 

Jei vyrų ir moterų darbo užmokestis skiriasi bent 5 proc., ir darbdaviai negali šio 

skirtumo pagrįsti objektyviais veiksniais, jie turės atlikti DU vertinimą. 

Analizuojamos tokio skirtumo priežastys, numatomos priemonės skirtumams 

mažinti. 
 

VI.Geresnės galimybės nukentėjusiesiems nuo 

diskriminacijos DU srityje kreiptis į teismą 
 

Pasiūlyme taip pat numatytos geresnės galimybės nukentėjusiesiems nuo 

diskriminacijos darbo užmokesčio srityje kreiptis į teismą  

(būtent darbdavys privalės įrodyti, kad nebuvo diskriminacijos, susijusios su DU). 



4. Direktyvos esmė – DU skaidrumo reikalavimai 

VII. Teisminėse ar administracinėse procedūrose darbuotojų 

vardu arba darbuotoją remti gali asociacijos, lygybės 

įstaigos.  

VIII. Darbuotojas, patyręs žalą dėl vienodo vyrų ir moterų 

darbo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą 

pažeidimo, galėtų reikalauti ir gauti kompensaciją arba 

žalos atlyginimą. 

IX. Turi būti nustatytos sankcijos už vienodo darbo 

užmokesčio nesilaikymą.  



5. Direktyvos esmė – DU skaidrumo reikalavimai 

X. Vykdydami viešojo pirkimo ar koncesijos sutartis ekonominės veiklos 

vykdytojai laikytųsi įsipareigojimų, susijusių su vienodu vyrų ir 

moterų DU už vienodą arba vienodos vertės darbą.  

 

XI. Nacionalinės lygybės įstaigos laikomos kompetentingomis 

klausimais, patenkančiais į šios Direktyvos taikymo sritį (Lietuvoje tai 

LGKT).  

 

XII. Direktyva: kiekviena valstybė narė paskiria stebėsenos įstaigą, kuri 

stebėtų ir remtų nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis įgyvendinama 

ši direktyva, įgyvendinimą, ir imasi būtinų priemonių tinkamam tokios 

įstaigos veikimui užtikrinti.  



Jau taikoma Lietuvoje 

1. Darbo skelbimuose privaloma nurodyti darbo užmokestį;  

2. Privaloma darbuotojų atstovams teikti informaciją apie vidutinį darbo užmokestį pagal 

pareigybes ir lytį;  

3. Privaloma turėti darbo užmokesčio sistemas;  

4. Numatytas įpareigojimas darbdaviams vyrų ir moterų atžvilgiu taikyti vienodus 

atrankos kriterijus ir sąlygas; darbo vertinimo kriterijus ir atleidimo iš darbo kriterijus; 

už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;  

5. Yra apibrėžtas toks pats ir lygiavertis darbas;  

6. Yra galimybė kreiptis į darbo ginčų komisiją, jeigu darbuotojas mano, kad darbdavys 

pažeidė jo teises;  

7. Diskriminacijos bylose darbdavys privalo įrodinėti, kad diskriminacijos nebuvo; yra 

numatyta apsauga darbuotojams, kurie gina savo pažeistas teises;  

8. Yra numatytos baudos už lygias galimybes ir darbo santykius reglamentuojančių teisės 

aktų pažeidimus.  

 



Abejonės 

1) 4 straipsnis „Vienodas ir vienodos vertės darbas“, palyginimas su hipotetiniu 

darbuotoju; 

 

2) 6 straipsnio Darbo užmokesčio nustatymo ir karjeros politikos skaidrumas 

(lengvai prieinamas kriterijus vs karjeros raida); 

 

3) 8 str. : ar reikalinga visų rūšių informacija, kurią įpareigojama skelbti? 

 

4) 9 straipsnio Bendras darbo užmokesčio vertinimas nuostata, „Darbdaviai 

pateikia bendrus darbo užmokesčio vertinimus darbuotojams, darbuotojų 

atstovams, pagal 26 straipsnį paskirtai stebėsenos įstaigai, lygybės įstaigai ir 

darbo inspekcijai.  

 


