
PATVITRINTA
Kalvarttos menO mOけ klos

Dircktoriatls 2020… 10… 12d.lsakymu Nr.V-31

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS
LYGIu GALIMYBIv POLITIKAIR JOSIGYVENDINIMO TⅧ RKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos meno mokyklos (toliau - Mokyklos) lygiq galimybiq politika ir jos

igyvendinimo tvarkos apra5as (toliau - Politikos igyvendinimo apraSas) nustato lygi,+
galimybiq Mokykloje principus ir jq igyvendinimo darbe s4lygas bei tvark4.

2. Mokykla laikosi Politikos igyvendinimo apra5o priimdama darbuotojus i darb4, darbo
santykiq galiojimo ir jq nutraukimo metu, imdamasi priemoniq uZtikrinti, kad konkretiems

- asmenims neb[tq suteiktos geresnes ar blogesnes s4lygos, jei tai nesusijg su atliekamo darbo
kokybe, kvalifikacija ar kitomis dalykinemis savybemis.

3. Politikos igyvendinimo apra5as privalomas Mokyklai ir visiems Mokyklos
darbuotojams. Apie 5i Politikos igyvendinimo apraS4 yra informuoti Mokyklos darbuotojq
atstovai ir su jais pasikonsultuota del Sio Politikos igyvendinimo apra5o.

II SKYRIUS
s4voKos IR APrBnrZnran

4. Diskriminacija tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas,
nurodymas diskriminuoti lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo,
isitikinimil ar paZiin4, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos
ar kitq aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojo dalykinemis sar,ybemis, pagrindu.

5. Tiesiogind diskriminacija - elgesys su asmeniu, kai lyties, rases, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos ar kitq aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojo
dalykinemis savybemis, pagrindu jam taikomos maLiau palankios s4lygos, negu panaSiomis
aplinkybemis yra, buvo ar b[tq taikomos kitam asmeniui, i5skyrus:

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

tikslo siekiama tinkamomis ir b[tinomis priemonemis;
2) istatymq nustatyt4 reikalavim4 rnoketi valstybing kalb4;
3) lstatymq nustatytais atvejais draudim4 dalyvauti politineje veikloje;
4) istatymq nustatytas del pilietybes taikomas skirtingas teises;
5) istatymq nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, uZimtumo,

darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integracij4 i darbo aplink4 garantuojandias ir
skatinandias s4lygas bei galimybes;

6) istatymq nustatytas specialias laikin4sias priemones, taikomas siekiant uZtikrinti
lygybq ir uZkirsti keli4 lygiq galimybiq paZeidimui lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes,
socialines padeties, tikejimo, fsitikinimq ar paLiilry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etninds priklausomybes, religijos pagrindu;
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7)kai del konkrediq profesines veiklos rtsiq pob[dLio arba del jq rrykdymo s4lygq tam
tikra Zmogaus sar,ybe yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o Sis tikslas yra teisetas
ir reikalavimas yra proporcingas;

8) kai ribojimq, specialitl reikalavimq arba tam tikrq s4lygq del asmens socialines
padeties teisini reguliavim4 pateisina teisdtas tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir
butinomis priemondmis.

6. Netiesiogind diskriminacija - veikimas ar neveikimas, teisds norrna ar vertinimo
kriterijus, akivarzdLiai neutrali s4lyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos

igyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisemis apribojimas
arba privilegljq, pirmenybes ar pranaSumo teikimas lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes,
socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[ry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etnines priklausomybes, religijos ar kitq aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojo dalykinemis
sar.ybemis, pagrindu, nebent 5i veikim4 ar neveikim4, teises nofin4 ar vertinimo kriterijq,
s4lygq ar praktik4 pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir bltinomis
priemonemis.

7. Lygios galimybGs - Zmogaus teisiq igyvendinimas nepaisant lyties, rasds, tautybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq at paZi[rq, amZiaus, lytines
orientacijos, negalios, rasds ar etnines priklausomybes, religijos, isitikinimq ir kitq
tarptautiniuose Zmogaus ir piliedirl teisiq dokumentuose ir Lietuvos Respublikos tarptautinese
sutartyse ar lstatymuose numatytq pagrindq.

B. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rases, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos ar kitq aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojo
dalykinemis savybemis, pagrindu siekiama iZeisti arba iLeidZiamas asmens orumas ir siekiama
sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar ileidLianti aplinka.

9. Socialind pad6tis - fizinio asmens igytas i5silavinimas, kvalillkacija ar mokymasis ir
studijos mokslo ir studijq sistemai priklausandiose istaigose, turima nuosavybe, gaunamos
pajamos, teises aktuose nustatytos valstybes paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine
(ekonomine) padetimi susijE veiksniai.

III SKYRIUS
POLITIKOS IGYVENDINIMAS DARBO PROCESE

10. Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybes darbo metu. {darbinimas ir
idarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su
darbu einant atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis demesys yra skiriamas
sugebejimui gerai atlikti darb4.

11. Mokykla organizuoja darb4 taip, kad jos darbuotojq kolektyve b[tq atstovaujamos
visos visuomenes grupes ir kiekvienas darbuotojas jaustqsi gerbiamas bei galetq visi5kai
panaudoti savo gebejimus.

12. Mokykla organizuodama savo veikl4 kuria toki4 aplink4, kurioje b[tq pripaZistami ir
vertinami visq jos darbuotojq individualls skirtumai ir jq indelis. Kiekvienas darbuotojas turi
teisg dirbti tokioje aplinkoje, kurioje bttq skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui.

13. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybes mokytis, ugdyti savo gebejimus ir
siekti profesinds pa2angos.

14. Mokykla savo veikl4 organizuoja taip, kad visiems darbuotojams butq uZtikrintos
vienodos darbo s4lygos, galimybes kelti kvalifikacij4, siekti profesinio mokymo,
persikvalifikuoti, igyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos iengvatos
neatsiZvelgiant j darbuotojq lyti, rasE, tautybg, ka1b4, kilmg, socialing padeti, tikejim4,
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isitikinimus ar paZiDras, amZiq, lyting orientacij4, negali4, etning priklausomybg, religij4 ar
kitas aplinkybes, nesusij usias su darbuotojq dalykinemis savybemis.

15. Visi darbuotojai privalo laikytis Sio Politikos igyvendinimo apraSo, kad butq
uZtikrintos lygios galimybes ir iSvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti,
priekabiauti, tydiotis ar g4sdinti kittl darbuotojq del jq lyties, rases, tautybds, kalbos, kilmes,
socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[ry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios.
etninds priklausomybes, religijos, ar kitq aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojq dalykinemis
sarybdmis, o Sie neturi jq persekioti ar imtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus,
kurie pateikia nepagristus itarimus.

16. Sio politikos igyvendinimo apraSo paZeidimas bus laikomas Siurk5diu darbo pareigq
paZeidimu. UZ toki paZeidim4 bus taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo
kodekse. Mokykloje nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant bus perduodami tirti Lygitl
galimybiq kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

17. Mokykla imasi priemoniq ir uZtikrina, kad darbuotojas, pateikgs skund4 del
diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje del diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir
teikiantis paai5kinimus del diskriminacijos, nebltq persekiojamas ir bfltq apsaugotas nuo
prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq.

18. Mokykla imasi priemoniq ir uZtikrina, kad neigaliesiems butq sudarytos s4lygos
gauti darb4, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikym4, jeigu del
tokiq priemoniq nebus neproporcingai apsunkinamos Mokyklos pareigos.

IV SKYRIUS
POLITIKOS IGYVENDINIMAS PRIIMANT I DARBA IR ATLEDZIANT I5 .IO

19. Mokykla pritaria darbuotojq ivairovei ir siekia uZtikrinti, kad su visais joje
siekiandiais dirbti pretendentais bttq elgiamasi sqZiningai ir kad jie i darb4 bttrl priimami tik
remiantis savo sugebejimais ir kvalifikacija.

20. Priemimo i darbq metu turi blti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms
pareigoms darbuotojai atsiZvelgiant ijq patirtf ir kvalifikacij4.

21. Naujq dalbuotojq atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo
pasifilymams visuose lygmenyse. Visq darbo vietq atrankos kriterijai yra aiSkiai nustatomi ir
iSsamiai apra5yti.

22. Mokyklos darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimq internetiniuose
portaluose. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebttq suteikiantys
galimybE dalyvauti konkurse del laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rases, tautybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZiurq, amZiaus, lytines
orientacij os, negalios, etninds priklausomybes, reli gij os kandidatams.

23. Naujq Mokyklos darbuotojq atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis,
tinkamumu ir gebejimu atlikti darb4 bei informacija, gauta i5 kandidatq, bus siejama tik su

kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.

24. Darbuotojai, atsakingi uZ kandidatq atrank4, uZ darbo pokalbius ir jq paskyrim4, yra
ai5kiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavim4 laikytis Sios Politikos igyvendinimo
apra5o. Esant galimybei, bent du Mokyklos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu.

25. Visi klausimai, uZduodami kandidatams i laisvas darbo vietas, yra susijg su atrankos
kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys Mokyklos darbuotojai negali uZduoti jokiq klausimq apie
kandidato lyti, amliq, lyting orientacij4, socialing padeti, igalum4, rasg ar etning
priklausomybE, religij4, fsitikinimus ar tikejim4, daryti prielaidq apie kandidato vaidmeni
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namuose ir Seimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusijg su Lietuvos Respublikos darbo kodekse
numatyttl garantijrl taikymu darbuotojui.

26. Neigaliems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi del laisvos darbo vietos, bus
sudaromos atitinkamos sElygos pokalbiq metu (pavyzdliui, lengvai pasiekiami pokalbiq
kambariai), kad tokiems kandidatams bltq suteikiamos lygios galimybes su kitais kandidatais.

27. Mokykloje yra patvirtinti darbuotojq atleidimo i5 darbo kriterijai, kurie yra susijg
i5imtinai tik su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigq vykdymu ir kitomis aplinkybemis ar
imperatyviai nustatyta apsauga, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
Priimant sprendimq del darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra
taikomi vienodai neatsiZvelgiant i lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejimq,

isitikinimus ar paZilras, amZiq, lyting orientacij4, negaliE, etning priklausomybg, religij4 ar
kitas aplinkybes, nesusij usias su darbuotoj o dalykinemis sa'r,ybemis.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU SVTETTMAS

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

28.1. Gerins darbuotojq supratim4 apie diskriminacijos ir i5ankstiniq nuostatq, susijusiq
su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padetimi, tikejimu, isitikinimais ar paZilromis,
amZiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religija, paplitim4 ir
kenksmingum4;

28.2. StpaZindins darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir
s4lygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima iSvengti;

28.3. SupaZindins darbuotojus su galiojandiais norminiais teises aktais bei jq taikymu
lygiq galimybiq srityje;

28.4. Pades vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad butq iSvengta Sios Politikos

igyvendinimo apra5o ir norminiq teises aktq paZeidimq, taip pat suteiks Ziniq konfliktq
sprendimo srityje.

VI SKYRIUS
DARBO UzIUOTESCIO XUSTATYI\{AS IR DARBO REZULTATV VERTINIMAS

29. Nustatant darbo uZmokesti konkretiems darbuotojams Mokykloje yra vadovaujamasi
i5imtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkandios
atsakomybes laipsniu, atliekamq darbq pobldZiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais
kriterijais, kurie yra nustatyti atskirame dokumente. Nustatant darbo uZmokesti draudZiama
atsiZvelgti i darbuotojo lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmE, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus
ar paZilras, amLi4, lyting orientacij4, negali4, etning priklausomybg, religij4 ar kitas
aplinkybes, nesusij usias su darbuotoj o dalykinemis salybemis.

31. Visiems darbuotojams uZ t4 pati ar lygiaverti darb4 privalo blti mokamas toks pats

atlyginimas neatsiZvelgiant i darbuotojo lytj, amZiq, lyting orientacij4, socialing padeti, negali4,
rasg ar etning priklausomybE, religij4, isitikinimus ar tikejim4. Toks pats darbas rei5kia atlikim4
darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaSi i kit4 darbo veikl4 tiek, kad
abu darbuotojai gali btti sukeisti vietomis be didesniq darbdavio s4naudq. Lygiavertis darbas
rei5kia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne maZesnes kvalifikacijos ir ne maLiau
reik5mingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslq, negu kitas palyginamasis darbas.
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32. Kriteriiai. kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paauk5tinimui, yra sursijq
iSimtinai tik su asmens gebejimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais
profesineje srityje ir nd vienas darbuotojas negali bfiti ir nera diskrin-rinuo.iamas del l-vties.
rasds. tautybes, kalbos. kilmes" socialines paddties, tikejimo. isitikinimq ar paZiurq, amZiaus"
lytines orientacijos. negalios. etnin€s priklausomybes, religijos kitq aplinkybiq" nesusijusitl su

darbuotojo dalykinemis sal,ybemis.

33. Metinis ar kito periodo darbuotojq darbo rezr.rltatq vertinimas yra atliekamas
vadovaujantis ir taikant vienodus kriterijus visiems darbuotoiams neatsiZvelgiant i darbuotojq
lyti, rasg. tautybg. kalb4. kilmg, socialing padeti. tikejim4, isitikinimus ar paZitras. amZiq.
l-vting orientacij4. negaliq. etninE priklausomybg. religijE ar kitas aplinkybes. kurios nera
susijusios su darbuotojo prolbsija darbo pareigq vykdymu. profesiniais pasiekimais ar
asmeniniais darbo rezultatais.

VIT SKYRIUS
DARBUOTOJU APSAUGA

34. Mokykla imasi priemoniq. kad darbuotojas darbo vietoje nepatirlq priekabiavimo,
seksualinio priekabiavimo ir nebltq duodami nurodymai diskriminuoti" taip pat neblttl
persekiojamas ir b[tq apsaugotas nuo prieSi5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia
skund4 del diskriminacijos ar dalyvauja byloje del diskriminacijos.

35. Visi Mokyklos darbuotojai ir kandidatai I laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jrl
lygios galimybes ,vra paZeidZiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisg kreiptis I Mokyklos
vadov4 ir nurodyti asmeni, kuris galimarpaLetdLia darbuotojo teises ariidiskriminuoja.

36. Mokykla" gavusi darbuotojo ar kandidato I laisv4 darbo viet4 skund4 del lygiq
galimybiq paZeidimo ar diskriminacijos, toki skund4 nedelsdama perduoda nagrineti Lygirl
galimybiq kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie toki
skund4 yra laikoma konfidencialia ir negali bflti pavieSinta asmenims, kurie nera susijg su
galinru paZeidimu ario tyrimu.

37. Mokykla galimo paZeidirno tyrimo metu bendradarbiauja su tyrim4 atliekandiomis
institucijomis, teikia vis4 turim4 infbmacij4, kuri yra reik5minga galimam paZeidimui i5tirti.

38. Bet koks persekiojimas ar prie5i5kas elgesys prie5 darbuotoj4 ar kandidatq uZimti
laisv4 darbo viet4, pateikusi skund4 del diskriminacijos ar kitq jo lygirl galimybiq paZeidimo.
yra draudZiamas ir yra laikomas Siurk5diu darbo pareigq paZeidimr,r, uZ kuri gali buti taikoma
atsakomybe" numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39.Politika gali bfiti keidiama i5kilus b[tinybei ar pasikeitus norminiq teises aktq
reikalavimams.

40.Sudarant darbo sutarti. Mokyklos direktorius ar jo igaliotas asmuo supaZindina
priimam4 dirbti asmeni su Politikos igyvendinimo apraSu pasiraSytinai. Keidiant Politikos
igyvendinimo apraS4, darbo santykiq galiojimo metu, darbuotojai su Politikos fgyvendinirno
apraSu ir jo pakeitimais supaZindinami pasira5ytinai arba iSsiundiant jiems Politikos
igyvendinin-ro apraS4 ar jo pakeitimus darbuotojq elektroninio pa5to adresais.


