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PALANGOS LOPSELIO-DAR LNIIO,,ZILVI NAS " LYGI V GALIMYBI VPolrrrKos IGYVENDTNTMo rR vn<DyMo pRrEzruRos rvARKos ApRnSes

I SKYRIUS
IVADAS

1. Palangos lop5elio-darZelio ,,Zilvinas" (toliau - Mokykla) lygirl galimybig politikos
igyvendinimo ir vykdymo prieZiuros tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) truri"io lygiq lahmybiqpolitikos igyvendinim4 ir vykdymo Mokyklos darbe s4lygas bei tvarkE

2. Sis ApraSas nustato vienodus reikalavimui visiems Mokyklos darbuotojams.

II SKYRIUS
s4voKos

3. Lygios galirnyb6s - tarptautiniuose Zmogaus ir piliedig teisiq dokumentuose ir
Lietuvos Respublikos istatymuose itvirtintrl Zmogaus teisiq igyvendinimas nepaisant amZiaus,
lytines orientacijos, negalios, rases ar etninds priklausomybes, religijos, isitikinlmrj ir kitr4 Lietuvos
Respublikos tarptautinese sutartyse ar istatymuose numatytq pagrindq.

4. Lygiq galimybiq paZeidimas - tiesiogine ar netiesiogine diskriminacija del
amZiaus, lytines orientaciios, negalios, rases ar etninds priklausomybes, religijos ar isitikinimg.

5. Tiesiogin6 diskrirninaciia - elgesys sg asmeniu, kai del jo lyties, rases, tautyb6s,
kalbos, kilmes, socialines paddties, tik6iimo, lsitikinimq ar paZiirg, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etninds priklausomybes taikomos prastesn6s s4lygos, negu panaSiomis aplinkybemis yra,
buvo ar bttrl taikomos kitam asmeniui, iSskyrus:

5.1. istatymq nustatytus apribojimus del amZiaus, kai tai pateisina teis6tas tikslas, o
5io tikslo siekiama tinkamomis ir b[tinomis priemondmis;

5.2. istatymq nustatyt? reikalavimq moketi valstybing kalbE;
5.3. istatymq nustatytais atvejais draudim4 dalyvauti politineje veikloje;
5.4. istatymg nustatytas del pilietybes taikomas skirtingas teises;
5.5. istatymq nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos,

uZimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant neigaliesiems sukurti ir taikyti integracij4 i darbo uplinkE
garantuojandias ir skatinandias s4lygas bei galimybes;

5.6. istatymU nustatytas specialias laikin4sias priemones, taikomas siekiant uZtikrinti
lygybg ir uZkirsti keli4 lygiq galimybig paZeidimui del amZiaus, lytin6s orientacijos, negalios, rasds
ar etnines priklausomybes, religijos ar isitikinimg;

5.7. kai del konkrediq profesines veiklos rnsig pobudZio arba del iq vykdymo s4lygq
tam tikra imogaus sar,rybe yra iprastas ir lemiantis profesinis reikalavimas, o 5is tikslas yru t"ir"tu,
ir reikalavimas yra tinkamas.

6. Netiesiogin6 diskrirninaciia - veikimas ar neveikimas, teis6s norma ar vertinimo
kriteriius, akivaizdZiai neutrali sElyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos
igyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galetg atsirasti faktinis naudojimosi teisemis
apribojimas arba privilegijq, pirmenybes ar pranaSumo teikimas tam tikro amiiaus, tam tikros
lytines orientacijos, negalios, rases ar etnines priklausomybds, religijos ar isitikinimrl asmenims.

7. Priekabiavirnas - nepageidaujamas elgesys (diskriminacija), kai del amZiaus,
lytines orientacijos, negalios, rases ar etnines priklausomybds, religijos ar isitikinimq siekiama
iZeisti arba ii,eidliamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prieii5ka,
Zeminanti ar iZeidiianti aplinka.



III SKYRIUS
LYGIU GALIMYBIV POLITIKOS IGYVENDINIMO IR \TrI<DYMO
PRIEZIUROS PRINCIPV IGYVENDINIMO PRIEMONES

8. Mokykloie uZtikrinamos Sios lygir2 galimybiq politikos igyvendinimo ir vykdymo
prieZi[ros principtl igyvendinimo priemones:

8.1. priimant darbuotoi4 i darb4, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir s4lygos;
8.2. priimamas darbuotojas yra supaiindinamas su Lietuvos Respublikos motertl ir

vyrq lygitl galimybirl istatymu;
8.3. darbuotojams sudaromos vienodos darbo s4lygos, galimybes tobulinti

kvalifikaciiE, siekti profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, lgyti praktit er duibo patirties, taip pat
teikiamos vienodos lengvatos;

8.4. naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo i5 darbo
kriteriiai;

8.5. uZ toki pati ir vienodos vertes darb4 mokamas vienodas darbo uZmokestis;
8.6. imamasi tinkamg priemonir4, kad neigaliesiems bUtq sudarytos sElygos gauti

darbq, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, iskaitant tinkamq patalpg pritaikym4.

TV SKYRIUS
DARBUOTOIU PRIEMIMAS I DARBA

9. Mokykla pritaria darbuotojtl ivairovei ir uZtikrina, kad su visais jole siekianiiais
dirbti pretendentais bttq elgiamasi s4Ziningai ir kad jie ! darb4 butg priimami tik remiantis
kvalifikacija ir savo gebejimais.

10. Asmenys i Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus
pavaduotojo tkiui, vyriausiojo buhalterio pareigas priimami konkurso bUdu vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

11. Asmenys i Mokyklos pedagogg pareigas priimami organizuojant pretendentr4
atrank4.

12. Asmenys i Mokyklos aptarnaujandio personalo pareigas priimami organizuojant
pokalbi su pretendentais.

13. Mokyklos darbo skelbimai yra skelbiami Mokyklos ir Teritorin6s darbo birZos
interneto svetaindse. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebutq
suteikiantys galimybg dalyvauti konkurse/atrankoje del laisvos darbo vietos tam tikros lyties,
rases, tautybds, kalbos, kilmds, socialines padeties, tikeiimo, isitikinimg ar paZiurg, amZiaus,
lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybds, religijos pretendentams.

14. Darbuotojai, atsakingi ui pretendentq atrank4 ir pokalbius su jais, yra informuoti
apie konkurso/atrankos kriterijus ir reikalavim4 igyvendinti lygiq galimybiq politik4. Esant
galimybei, bent du Mokyklos tarybos atstovai dalyvauja pokalbyje su pretendentu.

15. Visi klausimai, uZduodami pretendentams i laisvas darbo vietas, yra susijg su
atrankos kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys darbuotof ai neuZduoda jokiq klausimrl apie
pretendento lyti, lyting orientacijE, socialing padeti, neigalum4, rasg ar etning priklausomybg arba
tikejim4.

16. Neigaliems pretendentams, kurie tai nurodo kreipdamiesi ddl laisvos darbo vietos,
yra sudaromos atitinkamos sqlygos pokalbig metu (pvz. lengvai pasiekiamas pokalbio kambarys ir
pana5iai) ir suteikiamos lygios galimybes su kitais pretendentais.

V SKYRIUS
DARBUOTOIU ATLETDIMAS rs OensO

17. Mokyklofe priimant sprendim4 del darbuotojo atleidimo, visiems darbuotojams
atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai, neatsiZvelgiant i lyti, rase, tautybg, kalb4, kilmg, socialing



padeti' tikeiim4, isitikinimus ar paZitras, amZiq, lyting orientacij4, negaliE, etning priklausomybg,
religijq:

17.I' darbuotoias pra3ym4 del atleidimo i5 darbo Mokyklos direktoriaus vardu
pateikia ra5tines (archyvo) vedejui, kuris ji t4 padi4 darbo dien4 uZregistiuoja. Pralyme nurodoma
pageidaujama atleidimo data;

17.2- Mokyklos direktorius vizuoja pra5ym4, pareikldamas savo sutikimq su
pageidaujama atleidimo data arba pasitlo kitE dat4, nurodydamas prieZastis, del kurig atleijimo
data turetg buti pakeista. Darbuotojas atleidZiamas Darbo kodekso n-ustatyta tvarka ir teiminais;

17.3. atleidimo iS uiimamg pareigq/darbo dien4 darbuotojas privalo perduoti
tiesioginiam vadovui ar io pareigas perimandiam darbuotojui iam skirtas darbo priemones ir kitE
inventorig, atsiskaityti uz jam patiketas materialines vertybes.

VI SKYRIUS
DARBUOTOIU SVrErrUeS

18. Mokykla, atsiZvelgdama i strateginius tikslus ir finansines galimybes, organizuoja
darbuotojq mokymus, kurie:

18.1. gerina darbuotojr4 supratimq apie diskriminacijos ir iSankstiniq nuostatg,
susijusig su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padetimi, tikejimu, isitikinimais ar
paZitromis, amiiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religiji, paplitim4 ir
kenksmingum4;

18.2. supaZindina darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi
ir s4lygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galime iSvengti;

18.3. supaiindina darbuotoius su galiojandiais teises aktais bei jq taikymu lygiq
galimybitl srityje;

18.4. padeda vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad bltq iSvengta lygiq galimybiq
teises aktq paZeidimq, taip pat suteikia iinirl konfliktg.sprendimo srityje.

VII SKYRIUS
DARBO UZUOTEStTO NUSTATYMAS

19. Darbo uZmokestis apskaidiuojamas Lietuvos Respublikos istatymq ir Vyriausybds
nutarimq nustatyta tvarka.

20. Mokykloje yra patvirtintas darbuotojr; darbo apmokejimo sistemos apraSas.
2I. Nustatant darbo uZmokesti konkretiems darbuotojams Mokykloje yra

vadovauiamasi i5imtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui
tenkandios atsakomybds laipsniu, atliekamg darbg pobudZiu, pasiektais rezultatais ir kitais
ojektyviais kriterijais, kurie yra nustatyti Mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos apraie.

22. Metinis darbuotojq darbo rezultatq vertinimas yra atliekamas vadovaujantis ir
taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams pagal patvirtintE Mokyklos darbuotojrl veiklos
vertinimo tvarkos apraS4.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOIV APSAUGA

23. Mokykla imasi priemoniq, kad darbuotojai darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo,
seksualinio priekabiavimo ir nebutg duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebutq
persekiojamas ir butr4 apsaugotas nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamr4 pasekmiq, jeigu pateikia
skund4 del diskriminacijos ar dalyvauja byloje ddl diskriminacijos.

24. Visi darbuotojai privalo laikytis Sios politikos, kad butg uZtikrintos lygios
galimybes ir i5vengta diskriminaciios. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar
g4sdinti kitr4 darbuotojq del jr; lyties, rases, tautybds, kalbos, kilmes, socialinds paddties, tikejimo,
isitikinimq ar paZiunl, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religiios, o



sie neturi ig persekioti ar imtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus, kurie pateikia
nepagristus itarimus.

25. Darbuotoiai turi teisg teikti skund4, pra5ym4, pranelim4 del galimai darbuotojo
patirtos tiesioginds ar netiesiogin6s diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo,
nurodymo diskriminuoti lyties, rasds, tautyb6s, kalbos, kil-6r, socialines paddties, amiiaus, lytines
orientacijos, negalios, etnin6s priklausomyb6s, narystes politineie partijoje ar asociacijoie, religijos,
tikeiimo, isitikinimq ar paiitntr, ketinimo tureti vaikE (vaikq) pagiindu, ddl aplinkybir4'nesusi]usig
su darbuotoiq dalykinemis savybemis ir gauti motyvuot4 atsakymE ne veliau kaip per 20 darbo
dieng nuo praneSimo pateikimo.

26. I"i yra gaunamas 5io Apra5o 25 punkte nurodytas prane5imas, Mokyklos
direktoriaus sudaryta komisija per ne ilgesni kaip 15 darbo dienq termirE, i5tyrusi pranelime
nurodyt4 informacii4, pateikia Mokyklos direktoriui motyvuotE i5vad4, kurioie .rrrrodo-u, 

",prane5imas pagristas ir tokiu atveju sitlomos konkredios priemonds tiek paZeid6jo atveju, tiek
apskritai, kad tokie atvejai nepasikartotg, ar prane5imas nepagristas.

27. Pranesimo tyrimo metu, Sio ApraSo 26 punkte nurodyta
uZtikrinti. kad:

komisija, siekia

27.1- apskgstasis asmuo turetq buti laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas
sprendimas, kad jis i5ties padare paZeidim4;

27.2.tyrirnas brltg atliktas labai greitai, per trumpiausiq termin4;
27.3. darbuotojui, pateikusiam praneSim4, butq sudarytos visos galimybes teikti

paaiSkinimus, savo veiksmg vertinimo ir ai5kinimo versij4;
27.4.bntqiSsaugotas tyrimo diskretiSkumas ir laikomasi konfidencialumo;
27.5. tytimas bDtr4 atliekamas objekty'viai, neturint iSankstinitl vertinimU, nuomoniq,

paZiIrq.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Sis Apra5as yra perZiurimas ir jei, reikia, atnaujinamas .pasikeitus Sios politikos
reguliavimo srities imperatyviems teises aktams.

29. Darbuotoiai su Siuo Apra5u yra supaiindinami pasiraSytinai ir privalo laikytis joje
nustatytq ipareigojimg bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sioje politikoje nustatytais
principais.

30. Sio Apra5o paieidimas yra laikomas darbo pareigq paZeidimu. Ui: tokius
paZeidimus taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

3L Sis Apra5as yra suderintas su Palangos lop5elio-darZelio ,,Zilvinas" Svietimo
darbuotojq profesine s4junga.


