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LYGIU ALIMYBIU POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO TVARKA

I SKYRII'S

IVADAIi

jos igyvendinimo tvarrka (

igyvendinimo darbe s4ly

2. Sios T

tautybes, kalbos, kilmes.

orientacij os, negalios, etn

socialines padeties, tikej
priklausomybes, rel i gijos

l. Kauncr io-darZelio,,Pasaka" (toliau

iau - Tvarka) nustato lygiq

bei tvark4.

Ugdymo istaigos) lygiq galimybiq politika ir
galiLmybiq ugdymo istaigoje principus ir jq

su trcsikreipiandiais del darbo asmenimis ar

tai nesusijg su atliekamo darbo kokybe ar

tikslas yra uZtikrinti, kad

,us elgiamasi prasdiau, jeijau esamais darbuotojais

kitomis dalykinemis savy 1S.

3. Apie 5i4 varkq yra informuota darbo taryba ir del Sios Tvarkos priemimo su ja yra

suderinta.

II SKYRIUS

s4voK0s

4. Disk.rim - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas

ar paZiiirq,diskriminuo
amZiaus, lyt

i lyties, rases, utybes, kalbos, kilmes, socialinet; padeties, tikejimo, isitikinimq
nes orientacii negalios, etnines priklausomyber;, religijos pagrindu.

5. Lygios limybds - tarptautiniuose Zmol3aus ir piliediq teisiq dokumentuose ir

Lietuvos Respublikos i muose itvirtintq Zmogaus teisiq igyvendinimas nepaisant lyties, rasds,

6. Neti,es diskriminacija - veikimas ar neveikimas, teis6s norma ar vertinimo kriterijus,

akiv aizdZiai neutral i saly ga

ar gali atsirasti faktirnis

af Rraktit<a. kurie formaliai yra vienodi,-bet juos.igy.vendinant ar pritaikant atsiranda

teikimas lyties, rasds, .ybes, kalbos, kilm6s, socialines padeties, tikejimo, isitik:inimq ar paZiilrq,

amZiaus, lytines orientacij negalios, etnines priklausomybds, religijos pagrindu, nebent 5i veikimq ar

neveikim4, teises norm4 vertinimo kriterijq, s4lyg4 ar praktik4 pateisina teisetas likslas, o 5io tikslo

siekiama tinkamomis ir
7. Priekab imas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, ras€s, tautybes, kalbos, kilmes,

etnines

sukurti

arba sukuriama baug,inant prie5i5ka, Zeminanti ar iLeidLianti aplinka.

8. Sociiali pad6tis - fizinio asmens igytas i5silavinimas, kvalifikacija ar mokymasis

ir studijos mokslo ir ijq sistemai priklausandiose jistaigose, turima nuosavybe, gaunamos

pajamos, teises aktuose ustatytos valstybes paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine

(ekonomine) padetimi ijg veiksniai.
lyties, rasds, tautYbes, kalbos,

lytines orientacij os, negalios,
9. diskriminacija __ elgesys su asmeniu, kai

socialines paddties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[ry, amZiaus, lytines

nes priklausomybes, religij os.

isitikinimq ar paai-uru1, amZiaus, lytines orientacijos" negalios,

ndu siekiama izeisti arba iLeiclL\amas asmens orumas ir siekiama

kilmes, socialines Prade tikejimo, isitikinimq ar paLiut'q, amZiaus,
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etnin6s priftlausomybes, ireligijos pagrindu jam taikonros maLiau palankios sqlygos, negu

pana5iomis f,plinkybemis |ra, buvo ar butq taikomos kitam asmeniui, i5skyrus:

1) istatymq rturtutytur apribojimus del amZiaus, kai tai pateisina teisetas tikslas, o Sio

tikslo siekiarna tinkamomils ir bUtinomis priemonemis;

2) istatymq n|rttutytq reikalavim4 moketi valst;zbinq kalb4;

3) istatymq n[rstatytais atvejais draudimq dalyvauti politineje veikloje:

4) istatymq n[rstatytas del pilietybes taikomas sikirtingas teises;

5) istatymq i nustatytas specialias priemone,s sveikatos apsaugos, darbo saugos,

uZimtumo, darbo rinkos siity;e, siekiant sukurti ir taikyti integracij4 i darbo aplink4 garantuojandias

ir skatinandias s4lygas beil galimYbes;

6) istatymq irustatytas specialias laikin4sias priemones, taikomas siekiant uZtikrinti

lygybq ir uZkirsti kelia ly$iq galimybiq paZeidimui lyies, rasds, tautybes, kalbos, kilmes, socialines

padeties, tikejimo, isiti$inimq ar paZi[rq, amZiaus, tytines orientacijos, negalios, etnines

priklausomybes, reli gijos pagrindu;

7) kai clel ko{rkrediq profesines veiklos r[Siq pob[dLio arba del jq vykdymo s4lygq tam

tikra Zmogaus savybe yr{ esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o Sis tikslas yra teisetas ir

reikalavimas yra ProPorciPgas ;

8) kai ribojifinq, specialiq reikalavimq arba tam tikrq s4lygq del asmens socialines

padeties teisini reguliaviq\4 pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir b[tinomis

priemonemis.
III SKYRIUS

BENDROSIOS NIJOSTATOS

10. Visiems darbuoto.iams suteikiamos vienoclos galimybes darbo metu. {darbinimas ir

idarbinimo eiga yranust{tomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu

einant atitinkama, pareiJus. Visais atvejais pagrindinis demesys yra skiriamas sugebejimui gerai

atlikti darb4.

I l. Ugdvmb istaiga organizuoja darb4 taip, kad jos darbuotojq kolektyve bfitq

atstovaujamos ,iso, visrfomenes grupes ir kiekvienas darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq

visi5kai panaudoti ruuo g[b"3i-rr.
12. Ugdyrnf istaiga organizuodama savo veiklq kuria toki4 aplinkQ, kurioje bfltq

pripaZistami ir vertin*r{i uitq jos darbuotojq individuarlls skirtumai ir jq indelis' Kiekvienas

darbuotojas turi teisg di{bti tokioje aplinkoje, kurioje b[Iq skatinama pagarba kiekvieno asmens

orumui.
13. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybes mokytis, ugdyti savo gebejimus

ir siekti profesines PaZangos.
14. Ugdym[ istaiga savo veikl4 organizuo.ia taip, kad visiems darbuotojams bfltq

uZtikintos vienodos oalruo s4lygos, galimybes kelti kvalifikacijq, siekti profesinio mokymo,

persikvalifikuoti, igyti praktinio darbo patirties, tai.p pat teikiamos vienodos lengvatos

neatsiZvelgiant i darbuoq[j,l f]'ti.rasE, tautybg, kalb4, kilmQ, socialing padeti, tikejim4' lsitikinimus

ar paZiflras , amZiq,lytin( orientacijq, negali4, etning prikla.usomybg, religijq.

15. Visi dhrbuotojai privalo laikytis Sios politikos, kad biltq uZtikrintos lygios

galimybes ir isvengta d]itmi*irucijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tydiotis ar

lasdinti kitq darbuotojq del jq lyties, rases, tautybes, kallbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo,

isitikinimq ar paailr,4,, u]*Ziuut, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos' o
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a[l imtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus, kurie pateikia
Sie neturi jq Persekioti
nepagristus itarimus.

16. Sic,s TvArkos PaZeidimas bus

paZeidimus bus taikoma atsakomybd, numatyta

nustatyti diskriminacijos ptvejai nedelsiant bus

laikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokius

. Lietuvos Respublikos darbo kodekse. {staigoje

perduodarni tirti lygiq galimybiq kontrolieriui ar

kitoms kompetentingoms institucij oms.

17. Ugdymo istaiga imasi priemoniq ir uZtikri:na, kad darbuotojas, pateikqs skundq del

diskriminacijos ar dalyv{ujantis byloje del diskriminacij,rs, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir

teikiantis paaiikinimur alt diskriminacijos, nebfltq persekiojamas ir bfltq apsaugotas nuo priesisko

elgesio ar neigiamq Pasekmiq'
1g. [staiga infrasi priemoniq ir uztikrina, kad neigaliesiems bfitq sudarytos s4lygos gauti

darb4, dirbti, siekti f.*;{or arba mokytis, iskaitant tinkeffnq patalpq pritaikymrl, jeigu del tokiq

priemoniq nebus nepropofcingai apsunkinamos istaigos pareigos'

NAUJU p,LnnuoroJu
IV SKYR]IUS

PRIT]MIMAS TR JAU ESAMU DARBUOTOJU

ATLEIDIIiIAS

19. [staiga pritaria darbuotojq ivairovei ir

siekiandiais dirbti pretertdentais bUtq elgiamasi s4Ziningrni

remiantis savo sugebej im[is ir kvalifrkacij a'

20.Priemirfro!darb4nretutuributiatrinktitikpatys tinkamiausi atitinkamoms

pareigoms darbuotojai at$izvelgiant ijq patirti ir kvalifikacij4.

21. Naujq flarbuotojq atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo

pasifllymam, ,i..rorJ i1e*"rvr". visq darbo vietq atrzurkos kriterijai yra ai5kiai nustatomi ir

iSsamiai apra5yti.

22. [staigos darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimq internetiniuose portaluose'

Skelbimai apie laisval dalrbo vieras yra rengiami taip, kad .jie neb[tq suteikiantys galimybg dalyvauti

konkurse del laisvos au,{uo vietos tik tam tikros lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines

padeties, tikejimo, !sitfkinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios' etnines

prikrausomybes, religijos kandidatams. istaigos darbo skelbimuose pabreziamas isipareigojimas laikyis

lygiq galimybiq reikalavirhq.

23. Naujq fiarbuotojq atranka yra paremta

gebejimuatliktidarbqbqiinformacija.gautaiSkandidatq,

su darbo vietos keliamai$ reikalavimais'

24. Darbuo[ojai, atsakingi uZ kan<lidatq atrank4, uZ darbo pokalbius ir jq paskyrim4'

yra ai5kiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavim4 lgyvendinti lygiq galimybiq politik4'

Esant galimybei, bent dU fstaigos personalo atrankos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu'

25. Visi k[ausimai, uZduodami kandidatams i laisvas darbo vietas, yra susijq su

atrankos kriterijais. PokAlbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali uZduoti.iokiq klausimq apie

kandidato lyt!, amZiq, lytlnq-orientacij4, socialinq padeti, iga'lum4, rasq ar etninq priklausomybg' religij4

lsitikinimus ar tikejim4, daryti prieraidq apie kandidato vraidmen! namuose ir Seimoje, tiek, kiek ta

tiesiogiai nesusijg su Darbo kodekse numatytq garantijq taikymu darbuotojui'

26. Neigalipms kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo vietos

bus sudaromos atitinkarhos sElygos pokalbiq metu (pvz., lengvai pasiekiami pokalbiq kambariai a'

siekia uZtikrinti, kad su visais joje

ir kad jie i darb4 butq Priimami tik

laisvomis darbo vietornis, tinkamumu ir

bus siejama tik su kvalifikacija, susijusia
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Zenklq kalba kalbandio [ertejo 
pagalba), kad tokiems kandidatams butq suteikiamos lygios

galimybes su kitais kandidatais.

27. Ugdymo flstaigoje 
yra patvirtinti darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai, kurie yra

susijg i5imtinai tik su dar$uotojo kvalifikacija, darbo pareigq vykdymu ir kitomis aplinkybemis ar

imperatyviai nustatyta ap{auga, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Priimant

sprendim4 del darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams ratleidimo kriterijai yra taikomi vienodai

neatsiZvelgiant i lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZifiras,

am1iq, lyting orientacij 4, riegaliq, etning priklausomybg, reli gij 4.

V SKYRIIUS
DARBUOTOJV s'vrcUUaS

28. fstaiga, {tsiZvelgdama i strateginius tiksLus ir finansines galimybes, organizuoja

darbuotojq mokymus, kurie:

28.1. gerins {arbuotojq supratimq apie diskriminacijos ir i5ankstiniq nuostatq, susijusiq

su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padetimi, tikejimu, isitikinimais ar paZilromis,

amZiumi, lytine orientacijfl, negalia, etnine priklausomybe, religija, paplitim4 ir kerrksmingum4;

28.2. supaZi$dins darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi

ir sqlygomis, kada ji gali {tsirasti ir kaip jos galima i5vengti;

28.3. supaZiirdins darbuotojus su galiojandiais teises aktais bei jq taikymu lygiq

galimybiq srityje;

28.4. padds yadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad butq iSvengta lygiq galimybiq

politikos ir teises aktq pafeidimq, taip pat suteiks Ziniq konfliktq sprendimo srityje.

VI SKYR]IUS

DARBO UZMOKESEIO NUSTATI'MAS IR PAAUKSTIMM^q.S

29. fstaigoje privalo buti patvirtinta darbo uZmokesdio nustatymo, skyrimo ir

apskaidiavimo tvarka.

30. Nustatant darbo uZmokesti konkretiemLs darbuotojams ugdymo istaigoje yra

vadovaujamasi i5imtinai objektyviais kriterijais, susijusiaisr su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui

tenkandios atsakomybes laipsniu, atliekamq darbq polb[dZiu, pasiektais rezultatais ir kitais

objektyviais kriterijais, kurie yra nustatyti atskirame clokumente. Nustatant darbo uZmokesti

draudZiama atsiZvelgti i darbuotojo lyti, rasE, tautybg, l<alb4, kilm9, socialinq padeti, tikejim4,

isitikinimus ar paZilras, amZiq, lyting orientacij4, negali4, etninq priklausomybg, religij4.

31. Visiems darbuotojams uZ t4 pati ar lygiavr:rti darbq privalo bDti mokamas toks pats

atlyginimas neatsiZvelgiant i darbuotojo lyti, arnLit4,lyting orientacij4, socialinq padeti, negali4, rasq

ar etning priklausomybg, religij4, isitikinimus ar tikejimq. Toks pats darbas rei5kia atlikimq darbo

veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar parnaSi i kit4 darbo veikl4 tiek, kad abu

darbuotojai gali b[ti sukeisti vietomis be didesniq darbdavio sqnaudq. Lygiavertis darbas rei5kia,

kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne maZesnds kvalifikacijos ir ne maZiau reikSmingas

darbdaviui siekiant savo veiklos tikslq, negu kitas palyginamasis darbas.

32. Iftiterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukSitinimui, yra susijg

i5imtinai tik su asmens gebejimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais

profesineje srityje ir ne vienas darbuotojas negali b0ti ir nera diskriminuojamas del lyties, rasds,
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tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, ir;itikinimq ar paZiiry, amZiaus, lytines

orientacij os, ne galios, etnines priklausomybes, reli gij os.

33. Metinis ar kito periodo darbuotojq darbo rezultatq vertinimai yra atliekami

vadovaujantis ir taikant vienodus kiterijus visiems darbuotojams neatsiZvelgiant i darbuotojq lyti,

rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus ar paZilras, amZiq, lyting

orientacijq, negali4, etning priklausomybg, religij4 ar kitas aplinkybes, kurios ndra susijusios su

darbuotojo profesija darbo pareigq vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo

rezultatais.
VII SKYRITUS

DARBUOTOJV IIPSAUGA

34. {staiga imasi priemoniq, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo,

seksualinio priekabiavimo ir nebltq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebfitq

persekiojamas ir bUtq apsaugotas nuo priesi5ko elgesio ar n,aigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skund4

del diskriminacijos ar dalyvauja byloje del diskriminacijos.

35. Visi darbuotojai ir kandidatai i laisvas dlarbo vietas, kurie matro, kad jq lygios

galimybes yra paleidZiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisg kreiptis i [staigos vadovq ir

nurodyti asmeni, kuris galimaipaLeidLia darbuotojo teises air ji diskriminuoja.

36. Ugdymo istaiga, gavusi darbuotojo ar kandidato i laisvq darbo viet4 skund4 del

lygiq galimybiq paZeidimo ar diskriminacijos, toki skundr4 nedelsdama perduodit nagrineti Lygitl

galimybiq kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie toki skund4

yra laikoma konfidencialia ir negali bflti pavie5inta asimenims, kurie nera susijg su galirnu

paZeidimu ar jo tyrimu.
37. lstaiga galimo paZeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrim4 atliekandiomis

institucijomis, teikia vis4 turim4 informacij4, kuri yra reikSrninga galimam paZeidimui i5tirti.

38. Bet koks persekiojimas ar prieSi5kas elgersys pries darbuotoj4 ar kandidatq uZimti

laisv4 darbo vietq pateikusi skund4 del diskriminacijos ar kitq jo lygiq galimybiq paZeidimo, yra

draudZiamas ir yra laikomas darbo pareigq paZeidimu, uZ kuri gali bflti taikrlma atsakom]be,

numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NIUOSTATOS

39. Si tvarka yra perZilrima ir, jei reikia, atrraujinama ne rediau nei vien4 kart4 per

metus arba pasikeitus Sios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisds aktams.

40. Darbuotojai su Sia politika yra supaZindinami pasiraSytinai ir privalo laikytis joje

nustatytq lpareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sioje politikoje nustatytais

principais.

4l. Ugdymo istaiga turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti 5i4 politik4. Su pakeitirinais

darbuotoj ai yra supaZindinami pasira3ytinai.


