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MAZEIKTU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS LYGIU GALIMYBIU

POLITIKOS IR Jos VYKDYMO PRTEZIURos pRrEMoNrU TvAriKos apusas

I SKYRIUS
TVARKOS APRASO PASKIRTIS IR TAIKYMAS

l. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos (toliau * Mokykla) lygirt galimybiq
politika ir jos igyvendinimo Tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) rrmtuto tygiq guti-yUiq
Mokykloje prin,:ipus irjq igyvendinimo darbe s4lygas bei tvark4.

2. Sios Tvarkos apra5o tikslas yra uZtikrinti, kad visiems darbuotojams b[tq taikomi
vienodi reikalavimai - susijg su atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant ur-.r, rases,
tautybes, kilmes, kalbos, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar pazinrq.

II SKYRIUS
s,tvoKos

3. Diskriminacija - tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas
diskriminuoti l',rties, rases, tautybes, pilietybes, kalbos, kilmes, ro.ialires padeties, tikejimo,
isitikinimq ar paZi[rq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos
pagrindu.

4. Lygios galimybOs - tarptautiniuose Zmogaus ir piliediq teisiq dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos istirtymuose itvirtintq Zmogaus teisiq igyvendinimas nepaisant lyties, ras6s, tautybes,
pilietybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimg ar paZiiry, amZiaus, lyines
orientacij os, neg alios, etnines priklausomybes, religij os.

5. Netiesiogind diskriminacija - veikimas ar neveikimas, teises norna ar vertinimo
kriterijus, akivaizdLiai neutrali sqlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos igyvendinant
ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisemis apribojimai arbiprivilegijq,
pirmenybes ar l)ranaSumo teikimas lyties, rasds, tautybes, pilietybes, kalbos, kilmes, sociaines
padeties, tikejirno, lsitikinimq ar paZifirq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religijos pagrindu, nebent 5i veikim4 ar neveikim4, teises normQ ar vertinimo
kriterijq, s4lyg4 ar praktik4 pateisina teisetas tikslas, o Sio tikslo siekiama tinkamomis ir bfltinomis
priemonemis.

6. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasds, tautybes, pilietybes, kalbos,
kilmes, socialin(s padeties, tikejimo, isitikinimq ar pahiiry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etninds priklaus,tmybes, religijos pagrindu siekiama iZeisti arba iieidZiamas asmens orumas ir
siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar iLeidZianti aplinka.

7. Tiesiogin6 diskriminacija - elgesys su asmeniu, kai lyties, rasds, tautybes, pilietybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paZi[ry, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu jam taikomos maZiau palankios s4lygos, nlgu
pana5iomis aplinkybemis yra, buvo ar butq taikomos kitam asmeniui, i5skyrus Lietuvos
Respublikos lygiq galimybiq istatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatytus atvejus.



8. Socialin6 pad6tis - fizinio asmens igytas i5silavinimas, kvalifikacrla ar mokymasis ir
studijos mokslc' ir studijq institucijose, turima nuosavybe, gaunamos pajamos, teises aktuose

nustatytos vals[,bes paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padetimi susijg

veiksniai.
III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

9. Mokykla, priimdama i darb4 darbuotojus, taiko vienodus atrankos kriterijus ir sqlygas.

Darbuotojai i pareigas priimami pagal pareigybei, kuriq norima uZimti, pareigybes apra5yme

numatytus reika lavimus ir profesinius standartus.
10. Mokykla organizuodama savo veikl4 kuria toki4 aplink4, kurioje butq pripaZistami ir

vertinami visq j rs darbuotojq individualts skirtumai ir jq indelis. Kiekvienas darbuotojas turi teisg

dirbti tokioje ap.inkoje, kurioje bfltq skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui.
11. Molykla savo veikl4 organizuoja taip, kad visiems darbuotojams b[tq uZtikrintos

vienodos darbo s4lygos, galimybes kelti kvalifikacij4, taip pat teikiamos vienodos lengvatos

neatsiZvelgiant j darbuotojq lyti, rasg, tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, tikejim4, isitikinimus
ar paZiuras, amiiq, lyting orientacij4,negaliq, etning priklausomybg, religij4.

12. Visi darbuotojai privalo laikytis Sios politikos, kad btitq uZtikrintos lygios galimybes ir
i5vengta diskrirrrinacijos. Darbuotojai neturi dislaiminuoti, priekabiauti, tydiotis ar g4sdinti kitq
darbuotojq del j q lyies, rasds, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar
paZi[ry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, religijos, o Sie neturi jq
persekioti ar inrtis kitq poveikio priemoniq prie5 tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagristus

itarimus.
13. Sio Tvarkos apraSo paZeidimas bus laikomas darbo pareigq paZeidimu. UZ tokius

paZeidimus bus taikoma drausmine atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Mokykloje nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant bus perduodami tirti lygiq galimybiq
kontrolieriui ar llitoms kompetentingoms institucijoms.

14. Morykla imasi priemoniq ir uZtikrina, kad darbuotojas, pateikgs skundq del

diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje del diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir
teikiantis paai5kinimus del diskriminacijos, nebltq persekiojamas ir b[tq apsaugotas nuo prieSi5ko

elgesio ar neigiamq pasekmiq.

IV SKYRIUS
LYGIU GALIMYBIU POLITIKOS IGYVENDINIMO IR VYKDYMO

PRIEZIUROS PRINCIPU IGYVENDINIMO PRIEMONES

15. Mo.l<ykla uZtikinamos Sios lygiq galimybiq politikos igyvendinimo ir vykdymo

prieZifiros princ rpq igyvendinimo priemon6s:

15.1. priimant darbuotoj4 idarbE, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir s4lygos;

15.2. priimamas darbuotojas yra supaZindinamas su Lietuvos Respublikos motery ir vyrq

lygiq galimybiq istatymu;
15.3. darbuotojams sudaromos vienodos darbo s4lygos, galimybes tobulinti kvalifikacij4,

siekti profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, igyti praktines darbo patirties, taip pat teikiamos

vienodos lengveLtos;

15.4. narrdojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo i5 darbo kriterijai;

15.5. ui. toki pati ir vienodos vertes darb4 mokamas vienodas darbo uZmokestis;

15.6. trrikomos priemonds, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo,

seksualinio priekabiavimo ir nebttq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebuq



persekiojamas il butq apsaugotas nuo priesisko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skund4del diskriminaciros ar daryvauja byloje del diskriminacijos;
15'7' darbuotojai turi teisg teikti skund?, prasym4, pranesimE del galimai darbuotojo patirtostiesiogines ar ne'tiesiogines diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, nurodymodiskriminuoti lr4ies, ras6s, tautybes, kalbos, kilmes, socialinds padeties, amZiaus, lytinesorientacijos, negalios, etnines priklausomybes, narystes politineje partijoje ar asociacijoje, religijos,tikejimo' isitikinimq ar paziury, ketinimo tureti vaik4 (vaikq) pagrindu,-del aplinkybiq nesusijusiqsu darbuotojq dalykinemis savybemis (toliau - pranesimas) ir gauti motyvuot* atsakymq ne veliaukaip per 20 darb<t dienq nuo prane5imo pateikimo.
16' Jei yra gaunamas sio Tvarkos apra5o 15.7 punkte nurodytas pranesimas, Mokyklosdirektoriaus sudiffyta komisija per ne ilgesni kaip 15 darbo dienq termin4, istynrsi pranesimenurodlt4 informlcij4, pateikia Mokyklos direktoriui motyvuot4 isvad4, kurioje nurodoma, arpranesimas pagrjstas ir tokiu atveju siDlomos konkredios priemones tiek paZeidejo atveju, tiekapskritai, kad tokie atvejai nepasikartotq, ar prane5imas nepagristas.
17' Pranefimo tyrimo metu, sio reglamento 15 punkte nurodya komisija, siekia uztikdnti,

kad:

17'1' apskqstasis asmuo turetq b[ti laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas sprendimas,
kad jis i5ties padarA paZeidimq;

17.2. tyinras bltq atliktas per ne ilgesn! kaip 15 darbo dienq termin4;
17 '3' darbuotojui, pateikusiam pranesim4, bltq sudarytos visos galimybes teiktipaai5kinimus, Srv,L) veiksmq vertinimo ir aiskinimo ,ersii4;
17 '4'bnt4 i5saugotas tyrimo diskreti5kumas ir laikomasi konfidencialumo;
l7'5' tyrirnas btitq atliekamas objektyviai, neturint isankstiniq vertinimq, nuomoniq,palinry.
l8' Komisjjai nustadius diskriminacijos atvejus informuoja Mokyklos direktoriq, kuris imasipriemoniq nutrauk ti nustatyt4 paleidimq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19' Darbuotojai priimamiir atleidziami i5 darbo vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.20' Mokyl' loje darbo uZmokestis apskaidiuojamas ir mokamas, vadovaujantis LietuvosRespublikos valstybes ir.savivaldybiq istaigr+-darbuotojrfo*uo apmokejirno iJatymo nuostatomis.21' Tvarkor; aprasas yra perZiuri-ui i., jei reikia, atnaujinamu, n. ..iiuu nei vien4 kart4 permetus arba pasikeit.us Sios_politikos reguliavimo srities imperatyviems teises aktams.22' Mokyktos darbuotojams lygiq galimybiq politika_yra priuuo-f visi darbuotojai turilaikytis nustatytq ipareigojimq bei uttltoami savo'darbo funkcijas vadovautis sioje politikojenustatytais principais. Darbuotojai su Sia politika yra supaZindinami pasira5ytinai.


