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PATVIRTINTA
Vilniaus lop5elio-darZelio,,Vejelis"

Direktoriaus 2018-01-02 d. isak. Nr. V-2llB

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,VEJELISO'

LYGIV GALIMYBIU POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus lopSelis-darZelis ,,Vejelis" (toliau - Istaiga) patvirtino 5i4 lygiq galimybiq politik4 ir
igyvendiriimo programq (toliau - Politika), kurioje itvirtinami pagrindiniai [staigoje taikomi lygiq
galirnybiq principai bei jq igyvendinimo tvarka.

Politikos tikslas - uZtikrinti visq lstaigos darbuotojtl ir besikreipiandiq del ldarbinimo asmenq
vienod4 padeti tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, ras6s, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZiurq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etnines priklausornybes, religij os.

Politika yra lstaigos vidaus tvarkos dokumentas, privalomas visiems darbuoto.iams. Su Kia politika
yra supaZindinarni visi lstaigos darbuotojai pasira5ytinai. Darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas
privalo laikytis Politikoje nustatytll jpareigojimq ir principq.

rr. s4voKos
Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nuroclymas diskriminuoti
lyties, rases, tautybds, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, jsitikinimq ar paZirlrq, amZiaus,
lytines orientacijos, negalios, etninds priklausomybes, religijos pagrindu.

Lygios galimybds - tarptautiniuose Zmogaus ir pilied.iq teisiq dokumentuose bei Lietuvos
Respublikos jstatymuose jtvirtintq Zmogaus teisirl igyvenclinimas nepaisant lyties, rasds, tautybds,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, jsitikinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, r'eligijos. Lygios galimybes darbe reiSkia vienod4 po7iuij I
darbuotojus nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, rasds, tautybds, kalbos, kilmes, socialinls padeties,
tikejimo, isitikinimq ar paZitirq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes ar
religijos.

6. Lygill galimybiq paZeidimas tai tiesiogine ir netiesiogine cliskriminacija, nuroclymas
diskriminuoti, priekabiavimas.

Netiesiogind diskriminacija - neutrali veika (neveikimas), vertinimo kriterijus, kurie f.rmaliai yra
vienodi, bet juos taikant gali atsirasti, atsiranda ar galetq atsirasti lygiq galimybiq paZeidimas.

Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama lZeisti Zmogaus oruln4, sukurti baugi4
aplink4 arba kuris sukelia nemaloniq padariniq: iZeidZiamas orumas, sukuriama bauginarna aplinka.

Seksualinis priekabiavimas * nepageidaujamas uZgaulus. ZoclZiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu isreik5tas
seksualinio poblrdZio elgesys su asmeniu, kai tokj elges! lemiatikslas ar jo poveikis pakenkti asmens
orumui, ypad sukuriant bauginandi4, prie5iSk4, Leminandiq ar iLeidLiaLrdi4 aplinkq.

Socialind pad6tis - fizinio asmens igytas iSsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos
mokslo ir studijLl institucijose, turima nuosavybd, gaunamos pajamos, teises aktuose nustatytos
valstybes paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) pacletimi susijg veiksniai.

Tiesiogind diskriminacija - elgesys su asmeniu, kai lyties, rasd:s, tautybds, kalbos, kilmes, socialines
padeties, tikejimo, isitikinirnq ar paZilrLl, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religijos pagrindu jam taikomos maZiau palankios s4lygos, negu pana5iomis
aplinkybemis yra, buvo ar blrtq taikomos kitam asmeniui, iSskyrus istatymLl numatytas iSimtis.
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III. PAGRINDINIAI LYGIU GALIMYBIU POLITIKOS PRINCIPAI



12. lstaigoje netoleruojamos tiesiogines ar netiesiogines diskrirninacijos formos, taip pat nurodymas

diskriminuoti del lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, !sitikinimq ar

paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes ar religijos.

f staigo.le taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireiklti priekabiavimas, psichologinis

smul'tas, patydios, ar naudojimasis uZimama padeti.

Sprendimai, susijg su priemimu i darb4, mokymais, kompensacijq ugdymu, apmokejimu uZ darb4 ir
kitornis i5mokomis, paaukitinimu pareigose, atostogomis ir elgesiu darbe, priimami atsiZvelgiant I

objektyvius kriterijus ir veiksnius ir be cliskrirninacijos.

[staiga pagal turimas galimybes (atsiZvelgiant ! teikiamq paslaugq specifik4) ir turimus finansinius

i5teklir-rs imasi priemoniq, kad nejgalierns asmenims blrtq sudarytos s4lygos kandidatuoti j laisvas

pozicijas lstaigoje, taip pat dirbti, siekti karjeros arba rnokytis.

PaZymetina, kad ne visi ir nevisi5kai vienodo elgesio su darbuotojais atvejai turi bLrti laikomi
cliskrirninacija ar kitokiu lygi,"l galimybirl paZeidimu. Diskriminacija nelaikomi vadinamieji

pozityviosios di skriminacijos atvejai :

16.1 . speciali moterq apsauga ne5tumo bei gimdyrno ir vaiko Zindymo metu;

16.2. tik moterims taikomi Zrnoniq saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsiZvelgiant i moterq

fiziologines savybes, siekiarna iSsaugoti jq sveikat4;

16.3. tam tikras darbas, kur!atlikti gali tik konkredios lyties asmuo;

16.4. jstatymq numatyti amZiaus ribojin-rai, kai tai pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama

tinkamomis ir b[rtinomis priemonemis;

16.5. istatymq nustatytas reikalavirnas moketi valstybing kalbq;

16.6. jstatymq nustzrtytais atvejais del pilietybes taikomos skirtingos teises;

16.1 . lstatymq nustatytos specialios priemon6s, taikomos sveikatos apsaugos, darbo saugos,

uZimtumo, darbo rinkos srityse siekiant nelgaliesiems sukurti ir taikyti integlacij4 ! darbo

aplink4 garantuojandias ir skatinandias s4lygas bei galirnybes;

16.8. !statymq nustatytos specialios laikinosios priemonds, taikomos siekiant uZtikrinti lygybp ir
uZkirsti keli4 lygiq galirnybiq paZeidimui del amZiaus, Iytines orientacijos, negalios, rasds ar

etnines priklausornybes, religijos ar !sitikinimq;

16.9. atvejai, kai clel konkrediq profesines veiklos rii5iq pob[dLio arba del jq vykdyrno s4lygq tam

tikra Zmogaus savybe yra jprastas ir lemiamas profesinis reikalavimas, o 5is tikslas teisetas ir
reikalavirnas yra proporcingas.

IV. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBAIR ATLEIDIMAS rs nanro
UZ clarbuotojq paie5k4, atrankas ir ldarbinirno proces4 lstaigoje yra atsakingas lstaigos vadovas arba

ji pavaduojantis asmuo (direktoriaus pavaduotojas ugdymui).

Priemimas i darb4 bltq vykdomas pagal i5 anksto i5vie5intus kriterijus atsiZvelgiant i kandidato

sugebejimus, kompetencij4, turirnq kvalifikacij4 ir Zinias.

Apie laisvas darbo vietas lstaigoje skelbiama vieiai Vilniaus miesto savivaldybes puslapyje ir Darbo

birZos duomenq bazAje.

Darbo paieikos skelbirnuose nurodomi reikalavimai, susijg su darbo funkcijai atlikti reikalingomis

kompetencijornis, patirlirni ir gebejimais. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiarni taip, kad

jie nesudarytq galimybes pretenduoti i pozicijq tik tam tikros lyties, rases, tatttybes, kalbos, kilmes,

socialines padeties, tikejimo, lsitikinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orieutacijos, negalios, etnines

priklausomybes, religij os kandidatams.

Darbo skelbime / darbo pokalbio metu visi reikalavimai / klausimai yra susijp tik su darbuotojo

tinkamumu atlikti darbo funkcij4, jo kompetencija, profesionalutnu, patirtirni ir kitais pana5iais

kriterijais.

22. Yisi klausimai, uZduo<larni kandidatams j laisvas darbo vietas, yra susijg sr"r atrankos kriterijais.

DraudZiama i5 kandidato reikalauti informacijos, kuri nera susijusi su jo sveikatos bukle,
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kvalifikacija ar kitomis aplinkybemis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos atlikimu.
Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali uZduoti jokiq klausimq apie kandidato lyrj,
amZiq, lyting orientaclj4, socialing padeti, turimq neigalum4, rasg ar etning priklausomybg, religij4,
isitikinimus ar tikejirn4, kandidato vaidrneni namllose ar Seimoje, iSskyrus atvejus, jei tai tiesiogiai
susijg su tinkamu darbo funkcijq atlikimu.

23. Po to, kai su kandidatu ! darbo viet4 jau yra sudaryta darbo sutartis, [staigos personalo skyriaus
darbuotojai turetq informuoti darbuotoj4, koki4 informacij4 apie savo Seiming padetj jis turettl
pateikti, kad bfitq uZtikrintas teises aktuose numatytq garantijq taikymas. Darbuotojas gali atsisakyti
pateikti toki4 informacij4. Tokiu atveju personalo skyrius gali informuoti darbuotoj4, kad nepateikus
nurodytos informacijos ar dokumentq, lstaiga negales darbuotojui uZtikrinti teises aktuose numatytq
garantijq taikymo.

24. [staigoje taikorli darbuotojq atleidimo i5 darbo l<riterijai yra susijg tik su darbuotojo kvalifikacija,
darbo pareigq netinkamu vykdymu ir kitomis aplinkybemis numatytomis istatymuose. priimant
sprendim4 del darbuotojo atleidimo i5 darbo visiems darbuotojams atleidimo kriterifai yra taikomi
vienodai, atsiZvelgiant i objektyvius kriterijus.

25. Esant poreikiui atleisti iI darbo darbuotojus darbdavio iniciatyva nesant jq kaltes (DK 57 straipsnio
3 dalis), lstaiga isipareigoja sudaryti atrankos. komisij4 ir parengti bei su Darbo taryba suderinti
atleidLiamq darbuotojq atrankos kliterijus. Sls jsipareigojirnas taikomas ir grupei clarbuotojq
atleidimo atveju.

V. DARBUOTOJU DARBO SALYGOS, KVALIFIKACIJOS KDLIMAS, DARBO
APMOKEJIMAS IR PAAUKSTTNTNTRS

26. lstaiga isipaleigoja visiems darbuotojams sudaryti vienodas darbo s4lygas (kiek tai imanoma
atsiZvelgiant j darbuotojo atliekamo darbo specifik4), taip pat galimybes tobulinti kvalifikacij4, siekti
profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, igyti praktines darbo patirties, taip pat teikti darbuotojarns
vienodas lengvatas.

27. Konkrediq pareigybiq darbo uZmokesdiq dydZiai yra nustatyti lstaigos darbo apmokejimo sisternoje.
Konkretus darbo uZmokesdio dydis potencialiam ar esamam darbuotojui nustatomai vaclovauja,tis
objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo gebejimais, kompetencija, kvalifikacija, turima
patirtimi ir Ziniomis.

28. Visiems darbuotojams uZ t4 pati ar lygiavertj darb4 mokamas toks pats atlygininras.

29. Priedai, premijos ir visos kitos darbuotojq skatinimo priemones taikomos remiantis ailkiais,
darbuotojarns Zinomais kriterijais, .Tei tam tikrq iSmokq mokejimo ar motyvacijos priemoniq tvarka
lstaigoje nera aptafia ar patvirtinta, skirdama tokius mokejirnus ar motyvacijtr pii"*on"s lstaiga
vadovaujasi bendraisiais lygiq galimybiq, s4Ziningumo ir protingumo principaii,

30. Darbuotojo paauk5tinimo galimybes lstaigoje priklauso tik nuo darbuotojo kompetencijos,
kvalifikacijos, turimos patifiies ir Ziniq, pasiektq darbo rezultatq, clarbo kokybes iilstaigos^galimybiq
suteikti darbuotojui auk5tesng pozicij4.

31. Darbuotojq vertinimai lstaigoje organizuojami ir atliekami vaclovaujantis pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo apra5u bei LR Vyriausybes patvirtintu darbuotojq veiklos vertinimo tvarlos apra5u.

VII. DARBUOTOJU APSAUGA NUO DISKRIMINACIJOS IR LYGIV GALIMYBIU
PAZEIDIMO ATVEJU

32' Visi lstaigos darbuotojai (kandidatai i laisvas darbo vietas), kurie rnano, kacl jiems nebuvo
uZtikrintos lygios galimybes ar jq ativilgiu susikloste lygiq galimybiq pai.eidLmo situicija, ruri teisg
Istaigai pateikti skund4.

33. Darbuotojas, noredamas praneiti apie diskrirninacij4 ar lygiq galimybiq paZeidim4 gali kreiptis !
lstaigos vadov4 Tokio darbuotojo praneiimo (skundo) konficlencialumas privalo b[ti uZtikrintas.

34. Darbuotojas, apie lygiq galirnybiq paZeidim4 taip pat gali pranelti anoniminiu b[du - lailku ar
el.paKtu.

35. Kiekvienas darbuotojas pastebejgs galirn4 lygiq galimybiq paZeidirnq arba gavgs informacij4 apie jj,



36.

apie tai gali prane5ti lstaigos vadovo paskirtam atsakingam darbuotojui.

Atsakingas lstaigos darbuotojas, gavQs informacij4 ar prane5im4 apie diskriminacij4 bei lygiq
galimybiq paZeidim4, per jmanomai trumpiausi4 1aik4, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo

informacijos gavimo dienos, i5siai5kina situacij4 ir kreipiasi i Darbo taryb4 ar Lygiq galimybiq

kontrolieriaus tarnyb4.

lstaiga uZtikrina, kad darbuotojas bus apsaugotas nuo prieli5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu

darbuotojas pateiks skund4 del diskrirninacijos ar lygiq galimybiq paZeidimo, arba dalyvaus byloje

clel diskriminacijos priel lstaig4, ios darbuotojE ar kit4 su f staiga kaip nors susijusi asmeni.

Bet koks persekiojirnas ar prieli5kas elgesys priel darbuotoj4 ar kandidat4 i laisv4 darbo viet4, kuris

pateike skund4 del cliskriminacijos ir (ar) lygiq galimybiq paZeidimo, yra draudZiamas ir yra

laikomas iiurk5diu darbo pareigq paZeidimu.

Nustadius, kad lstaigos clarbuotojas atliko lygiq galimybiq paZeidim4, priklausomai nuo padaryto

paZeidimo pobudZio, gali b[ti taikomos tokios priemones: drausminds nuobaudos skyrimas ar net

atleidirnas i5 darbo vadovaujantis LR Darbo kodekso 58 str.

Darbuotojas ar kandidzrtas ! laisv4 darbo viet4 del lygiq galimybiq paZeidimo gali paduoti skund4

Lygill galimybiq kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. lstaiga jsipareigoja

bendradarbiauti su tyrim4 atliekandia institucija.

Kai paaiSkeja, jog nusiskundimas ar pranelirnas del lygiq galimybiq paZeidimo buvo pateiktas

siekiant pakenkti kito darbuotojo reputacijai, toks elgesys laikomas rimtu ir netoleruotinu darbo

pareigr-1 nusiZengimu, clel kurio gali brlti taikomos tokios priemonds: drausmines nuobaudos skyrimas

ar net atleidirnas i( darbo vadovau.iantis LR Darbo kodekso 58 str.

V[I. POLITIKOS IGYVENDINIMAS IR VEIKSMINGUMO VERTINIMAS

Darbdavys per 14 darbo dienq nuo Sios Politikos priemimo dienos paskiria darbuotoj4, kuris yra

atsakingas r-rZ darbuotojq supaZindinim4 su Sia Politika, taip pat uZ Sios Politikos igyvendinirno
stebe.jim4.

UZ Politikos lgyvenclinimo stebejimq atsakingas darbuotojas kiekvieno pusmedio pabaigos Darbo

tarybai privalo teikti atnaujinam4 informacij4 apie darbuotojq, iSskyrus vadovaujandias pareigas

einandius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutin! darbo uZmokesti pagal profesijq grupes

ir lyt!.

UZ Politikos fgyvenclinimo stebejim4 atsakingas Istaigos darbuotojas iki kiekvieno pusmedio

pabaigos pateikia lstaigos vadovui ataskait4 apie Sios Politikos igyvendinim4 |staigoje.

Kiekvienas lstaigos darbuotojas turi teisg i5sakyti komentarus, atsiliepimus apie Politik4, jos

veiksmingnmq ir pateikti pasiDlymus del Politikos keitimo ar papildymo. Pasiulymai teikiami
asrneniikai arba anonimiSkai per lstaigos darbuotojA, atsaking4 Politikos igyvendinimo stebejim4.

Siekianr anonimiSkumo pasitrlymai ir pastebejimai taip pat gali b[ti teikiami laiSku ar el.pa5tu.

Politikos veiksmingumas vertinamas ir galimi jos pakeitimai ir (ar) papildymai svarstomi kiekvienr.l

mokslo metq pabaigoje.
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