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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DRUGELIS“ 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Drugelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) lygių galimybių 

politika (toliau – Politika) ir jos įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato lygių galimybių 

Lopšelyje-darželyje principus ir jų įgyvendinimo sąlygas bei tvarką. 

2. Šios Tvarkos tikslas yra užtikrinti, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ir jau 

dirbančiais darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar 

kitomis dalykinėmis savybėmis. 

3. Apie šią tvarką yra informuojama darbo taryba ir visi darbuotojai. 

 

II. SKYRIUS 

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 4. Lygios galimybės  - tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose, ir 

Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. 

 5. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, 

nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos 

pagrindu: 

 5.1. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis 

aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. 

 5.2. Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo 

kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant 

ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, 

pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, 

religijos pagrindu. 

 6. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama 

sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. 

 

III. SKYRIUS 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 

 7. Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Įdarbinimas ir 

įdarbinimo eiga nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant 

atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimui kuo geriau atlikti 

darbą. 



 8. Lopšelis-darželis organizuoja darbą taip, kad darbuotojų kolektyve būtų 

atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų 

visiškai panaudoti savo gebėjimus. 

 9. Lopšelis-darželis organizuodamas savo veiklą kuria aplinką, kurioje pripažįstami ir 

vertinami visų darbuotojų individualūs skirtumai ir indėlis. Kiekvienas darbuotojas privalo būti 

tolerantiškas kitų darbuotojų atžvilgiu, vyrauja pagarba kiekvieno asmens orumui. 

 10. Visiems darbuotojams yra sudaromos vienodos darbo sąlygos, suteikiamos 

galimybės mokytis, kelti kvalifikaciją, ugdyti gebėjimus ir siekti pažangos. 

 11. Visi darbuotojai privalo laikytis šios politikos, kad būtų užtikrintos galimybės ir 

išvengta diskriminacijos. Darbuotojai negali diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų 

darbuotojų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie negali jų 

persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus 

įtarimus. 

 12. Lopšelis-daželis imasi priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudaromos 

darbo sąlygos gauto darbą, siekti karjeros ar mokytis, įskaitant tinkamą patalpų panaudojimą ir 

pritaikymą. 

 13. Darbuotojai turi teisę teikti skundą, prašymą, pranešimą dėl galimai darbuotojo 

patirtos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, 

nurodymo diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių nesusijusių su 

darbuotojų dalykinėmis savybėmis (toliau – pranešimas) ir gauti motyvuotą atsakymą ne vėliau kaip 

per 20 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo. 

14. Jei yra gaunamas pranešimas, lopšelio-darželio vadovo sudaryta komisija per ne 

ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą, ištyrusi pranešime nurodytą informaciją, pateikia lopšelio-

darželio vadovui motyvuotą išvadą, kurioje nurodoma, ar pranešimas pagrįstas ir tokiu atveju 

siūlomos konkrečios priemonės tiek pažeidėjo atveju, tiek apskritai, kad tokie atvejai nepasikartotų, 

ar pranešimas nepagrįstas. 

 15. Lopšelyje-darželyje užtikrinama, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl 

diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir 

teikiantis parodymus, paaiškinimus dėl diskriminacijos, nėra persekiojimas ir yra apsaugomas nuo 

priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių. 

 

IV. SKYRIUS 

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS PRIIMANT Į DARBĄ IR ATLEIDŽIANT IŠ JO 
  16. Lopšelis-darželis pritaria darbuotojų įvairovei ir siekia užtikrinti, kad su visais joje 

siekiančiais dirbti pretendentais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jie į darbą būtų priimami tik 

remiantis savo sugebėjimais ir kvalifikacija. 

  17. Priėmimo į darbą metu turi būti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms 

pareigoms darbuotojai atsižvelgiant į jų patirtį ir kvalifikaciją. 

  18. Naujų darbuotojų atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo 

pasiūlymams visuose lygmenyse. Visų darbo vietų atrankos kriterijai yra aiškiai nustatomi ir išsamiai 

aprašyti. 

  19. Darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimų internetiniuose portaluose. 

Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti 

konkurse dėl laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos kandidatams.  



  20. Darbuotojų atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu 

atlikti darbą bei informacija, gauta iš kandidatų, bus siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo 

vietos keliamais reikalavimais. 

  21. Darbuotojai, atsakingi už kandidatų atranką, už darbo pokalbius ir jų paskyrimą, yra 

aiškiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavimą laikytis šios Politikos įgyvendinimo aprašo. 

Esant galimybei, bent du Mokyklos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu. 

  22. Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos 

kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys lopšelio-darželio darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie 

kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, neįgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, 

religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, 

kiek tai tiesiogiai nesusiję su Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų garantijų taikymu 

darbuotojui.  

  23. Neįgaliems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi dėl laisvos darbo vietos, 

bus sudaromos atitinkamos sąlygos pokalbių metu (pavyzdžiui, lengvai pasiekiami pokalbių 

kambariai), kad tokiems kandidatams būtų suteikiamos lygios galimybės su kitais kandidatais. 

  24. Lopšelyje-darželyje darbuotojų atleidimo iš darbo kriterijai yra susiję išimtinai tik 

su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu ir kitomis aplinkybėmis kurios yra nustatytos 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo visiems 

darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, 

kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę 

priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, nesusijusias su darbuotojo dalykinėmis savybėmis. 

 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Šios Tvarkos pažeidimas bus laikomas darbo pareigų pažeidimu. Už tokius 

pažeidimus bus taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.  

                     26. Aprašas peržiūrimas ir atnaujinimas reikalui esant arba pasikeitus teisės aktams 

Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams, darbo kodekso nuostatoms. 

                     27. Su šiuo Tvarkos aprašu (jo pakeitimais, papildymais) Lopšelio-darželio darbuotojai 

supažindinami pasirašytinai (arba išsiuntus jį darbuotojui el. p., arba skelbiant jį Lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje, jeigu darbuotojai raštu įpareigoti susipažinti). 

 

_________________________ 

 

 

PRITARTA 

Šiaulių lopšelio darželio „Drugelis“  

darbo tarybos 2021 m. kovo 8 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. 1 

 


