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KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS N UOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio lygių galimybių politikos ir jos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas) nustato lygių galimybių politiką ir jos 

įgyvendinimo principus bei šios politikos vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo 

priemones Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje (toliau -  Lopšelis-darželis). 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje taikomomis 

tarptautinėmis žmogaus teisių sutartimis ir dokumentais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymo nuostatomis bei kitais teisės aktais. 

3.  Aprašo tikslas - užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudžiančios teikti jam 

privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų pagrindu bei užtikrinti visų Lopšelio-darželio bendruomenės narių ir į Lopšelį-darželį 

besikreipiančių asmenų  vienodą  padėtį, nepaisant asmenų lyties, lytinės orientacijos, negalios, 

amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeimyninės padėties, ketinimo turėti vaikų, 

priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar asociacijoms, naudojimosi 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytomis teisėmis bei lygių galimybių ir įvairovės 

principų taikymą visose su Lopšelio-darželio funkcijomis susijusiose srityse. 

4. Lopšelis-darželis atsakingai pareiškia, kad deda visas pastangas siekiant 

užtikrinti, jog visuose teisės aktuose butų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant 

asmenų lyties,  lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, 

religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, 

šeimyninės padėties, ketinimo turėti vaikų, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms 

sąjungoms ar asociacijoms, naudojimosi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytomis 

teisėmis. 

5. Aprašas neapima seksualinio priekabiavimo, nustatyto Lietuvos Respublikos 

baudžiamajame kodekse, sudėties ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų. 

6. Aprašas netaikomas Lopšelio-darželio bendruomenės narių santykiams ne darbo 

erdvėje arba kai tai nesusiję su darbo santykiais. 

7.  Rengiant šį Aprašą konsultuotasi su Lopšelyje-darželyje veikiančia profesine 

sąjunga.  

II SKYRIUS 

 SĄVOKOS 

 

8. Apraše naudojamos pagrindinės sąvokos: 

8.1. 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. 

8.2. Įvairovė - kultūrinė praktika, kuri pripažįsta, gerbia ir vertina individų 

skirtumus. 



8.3. 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. 

8.4. Lygių galimybių pažeidimas - tai tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, 

nurodymas diskriminuoti, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas. 

8.5. 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.  

8.6. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, 

pilietybės, 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. 

8.7. Socialinė padėtis - asmens padėtis, kurią  lemia jo šeimyninė padėtis, 

įgytas išsilavinimas,  kvalifikacija, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose 

nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens turtine padėtimi susiję 

veiksniai. 

8.8. Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas, užgaulus, žodžiu, raštu ar 

fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai toki elgesį lemia tikslas 

ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar 

įžeidžiančią  aplinką.   

8.9. 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, išskyrus: 

8.9.1. įstatymų nustatytus apribojimus dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, 

o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis; 

8.9.2. įstatymų nustatytą reikalavimą mokėti valstybinę kalbą; 

8.9.3. įstatymų nustatytais atvejais draudimą dalyvauti politinėje veikloje; 

8.9.4. įstatymų nustatytas dėl pilietybės taikomas skirtingas teises; 

8.9.5. įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbuotojų 

saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką 

garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes; 

8.9.6. įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant  

užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, 

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

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu; 

8.9.7. kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo 

sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas 

yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas; 

8.9.8. kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens 

socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama 

tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;  

8.9.9. atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimą; 

8.9.10. lengvatų  teikimą amžiaus,  negalios  bei  socialinės padėties  pagrindu,  

kai  tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. 

 

 



III SKYRIUS 

PAGRINDINIAI  LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI 

 

9. Lopšelyje-darželyje netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 

formos, taip pat nurodymas diskriminuoti dėl asmenų lyties lytinės orientacijos , negalios, 

amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeimyninės padėties, ketinimo turėti 

vaikų,  priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar asociacijoms. 

10. Lopšelyje-darželyje taip pat netoleruojamas ir draudžiamas bet kokia forma 

galintis pasireikšti priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, 

persekiojimas ar naudojimasis užimama padėtimi. 

11. Lopšelis-darželis imasi priemonių ir užtikrina, kad Lopšelio-darželio 

bendruomenės nariai, pateikiantys pranešimą (skundą), dalyvaujantys pranešimo (skundo) 

nagrinėjime ar byloje dėl lygių galimybių pažeidimo, būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio ar 

neigiamų pasekmių, persekiojimo. 

12. Lopšelis-darželis yra atsakingas už sąlygų, kurios užkirstų kelią priekabiavimui 

ir patyčių kultūrai Lopšelio-darželio bendruomenėje, sudarymą. 

13. Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, atleidimu iš darbo, kompensacijomis, 

apmokėjimu už darbą ir kitomis išmokomis,  paaukštinimu pareigose, atostogomis, elgesiu 

darbe bei kitais aktualiais klausimais, priimami be diskriminacijos, remiantis moterų ir vyrų lygių 

galimybių, vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą bei vienodo požiūrio į vyrus 

ir moteris principais , atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir veiksnius. 

14. Lopšelis-darželis pagal turimas galimybes (atsižvelgdamas į teikiamų paslaugų 

specifiką) imasi priemonių, kad neįgaliems asmenims būtų sudarytos sąlygos kandidatuoti 

į  laisvas darbo vietas Lopšelyje-darželyje, taip  pat  dirbti, siekti karjeros, įskaitant tinkamų 

darbo sąlygų sudarymą,  jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos 

Lopšelio-darželio pareigos.  

15. Lopšelis-darželis, organizuodamas savo veiklą, kuria atvirą aplinką, kurioje būtų 

pripažįstami ir vertinami visi jos b e n d r u o m e n ė s  narių individualūs skirtumai, 

potencialas ir jų indėlis. Kiekvienas Lopšelio-darželio darbuotojas turi teisę būti tokioje 

aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui ir nepatirtų priešiškų, 

neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų. 

16. Ne visi elgesio su darbuotojais ir ugdytiniais atvejai turi būti laikomi 

diskriminacija ar kitokiu lygių galimybių pažeidimu. Diskriminacija nelaikoma: 

16.1. speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu; 

16.2. tik moterims taikomi saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsižvelgiant į 

moterų fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų sveikatą; 

16.3. įstatymų numatyti amžiaus ribojimai, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio 

tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis; 

16.4. įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą; 

16.5. įstatymų nustatytais atvejais dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės; 

16.6. įstatymų nustatytos specialios priemonės, taikomos sveikatos apsaugos, darbo 

saugos, užimtumo, darbo rinkos srityse, siekiant asmenims, turintiems negalią, sukurti ir taikyti 

integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes; 

16.7. įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant 

užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui dėl amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios , rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų; 

16.8. atvejai, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų 

vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra įprastas ir lemiamas profesinis reikalavimas , o 

šis tikslas teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas. 

 

 



IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ  PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS 

 

 17. Lopšelyje-darželyje priėmimas į  darbą vykdomas pagal pareigybei keliamus 

kriterijus. 

 18. Esant poreikiui apie laisvas darbo vietas skelbiama viešai specializuotose 

paieškos portaluose ar duomenų bazėse, spaudos leidiniuose, kitose pasirinktose priemonėse 

bei išsiunčiant elektroniniu paštu informaciją apie laisvas darbo vietas Lopšelio-darželio 

darbuotojams. Informacija skelbiama atsižvelgiant į atrankos pobūdį, vadovaujantis  Lopšelio-

darželio vidaus  teisės  aktais. Darbo skelbimuose nurodomi reikalavimai, susiję su darbo 

funkcijai atlikti reikalingomis kompetencijomis, patirtimi , gebėjimais bei pareiginės algos 

koeficientų ribos. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nesudarytų 

galimybės pretenduoti į poziciją tik tam tikros lyties, rasės tautybės ,  kalbos, kilmės, socialinės 

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

priklausomybės, religijos kandidatams. 

 19. Darbo skelbime/darbo pokalbio metu visi reikalavimai/klausimai yra susiję tik 

su kandidato tinkamumu atlikti darbo funkciją, jo kompetencija, profesionalumu, patirtimi ir 

kitais panašiais kriterijais. 

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

atrankos kriterijais. Draudžiama iš kandidato reikalauti informacijos, kuri susijusi su jo 

sveikatos būkle ar kitomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos 

atlikimu. Pokalbyje dalyvaujantys Lopšelio-darželio darbuotojai negali užduoti jokių klausimų 

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

priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą , kandidato vaidmenį namuose ar šeimoje, 

išskyrus atvejus, jei tai tiesiogiai susiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu.  

 21. Lopšelis-darželis užtikrina, kad darbuotojai , dalyvaujantys kandidatų atrankose 

ar darbo pokalbiuose, būtų informuoti apie lygių galimybių politiką Lopšelyje-darželyje. 

    22. Sudarius  darbo  sutartį  su  kandidatu į darbo  vietą, sekretorius-archyvaras 

informuoja darbuotoją , kokią informaciją apie savo šeimyninę padėtį jis turėtų pateikti, kad būtų 

užtikrintas teisės aktuose numatytų garantijų taikymas. Darbuotojui atsisakius pateikti tokią 

informaciją, Lopšelio-darželio sekretorius-archyvaras informuoja, kad, nepateikus nurodytos 

informacijos ar dokumentų, Lopšelis-darželis negalės darbuotojui užtikrinti teisės aktuose 

numatytų garantijų taikymo. 

 23. Lopšelyje-darželyje taikomi  darbuotojų atleidimo iš darbo kriterijai  yra 

numatyti  įstatymuose . Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, visiems Lopšelio-

darželio darbuotojams atleidimo kriterijai taikomi vienodai, neatsižvelgiant į  lytį, rasę, tautybę, 

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

etninę priklausomybę, religiją. 

 

V SKYRIUS 

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS  NUSTATANT  DARBO  SĄLYGAS, 

DARBO UŽMOKESTĮ IR SUDARANT SĄLYGAS KARJERAI 

 

 24. Nustatant darbo užmokestį darbuotojams, Lopšelyje-darželyje yra 

vadovaujamasi Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo sistema. 

 25. Visiems darbuotojams (moterims ir vyrams) už tą patį ar lygiavertį darbą  

privalo būti mokamas toks pats atlyginimas, neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, amžių, lytinę 

orientaciją, socialinę padėtį, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar 

tikėjimą. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus 

vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad  abu darbuotojai  gali būti  sukeisti vietomis be 

didesnių darbdavio  sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra 



ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui, siekiant savo veiklos tikslų, 

negu kitas palyginamasis darbas. 

 26. Priedai ir kitos darbuotojų skatinimo priemonės taikomos vadovaujantis 

aiškiais kriterijais. Skirdamas tokius mokėjimus ar motyvacijos priemones , Lopšelis-darželis 

vadovaujasi bendraisiais lygių galimybių, sąžiningumo ir protingumo principais. 

 27. Darbuotojo karjeros galimybės Lopšelyje-darželyje priklauso tik nuo 

darbuotojo kvalifikacijos, kompetencijų, turimos patirties ir žinių,  pasiektų darbo rezultatų, 

darbo kokybės ir Lopšelio-darželio galimybių suteikti darbuotojui atitinkamą poziciją. Nei 

vienas darbuotojas negali būti diskriminuojamas dėl lyties, lytinės orientacijos, negalios, 

amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos , tikėjimo,  kalbos, kilmės, socialinės 

padėties , įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybes, šeimyninės padėties , ketinimo turėti vaikų, 

priklausymo politinėms partijoms , profesinėms sąjungoms ar asociacijoms. 

 28. Atliekant metinį darbuotojų veiklos rezultatų vertinimą, visiems darbuotojams 

taikomi vienodi kriterijai, neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą,  kilmę, 

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

priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo profesija, darbo 

pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais .  

 

VI SKYRIUS  

DARBUOTO.JŲ ŠVIETIMAS 

 

 29. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybės mokytis , ugdyti savo 

gebėj imus ir siekti profesinės pažangos. 

 30. Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų  

užtikrintos galimybės tobulinti kompetencijas , persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties,  

neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus 

ar pažiūras , amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.  

 31. Lopšelis-darželis, atsižvelgdamas į  strateginius  tikslus  ir  finansines  galimybes, 

organizuoja darbuotojų mokymus, kurie: 

 31.1. gerina darbuotojų supratimą apie diskriminacijos ir išankstinių nuostatų, 

susijusių su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padėtimi, tikėjimu, įsitikinimais ar 

pažiūromis, amžiumi , lytine orientacija , negalia , etnine priklausomybe, religija, paplitimą ir 

kenksmingumą; 

 31.2. supažindina darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine 

prigimtimi ir sąlygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima išvengti; 

 31.3. ugdo tarpkultūrines kompetencijas , siekiant atvirumo ir tolerancijos skirtingų 

kultūrų ir asmens kultūrinių ypatumų atžvilgiu; 

 31.4. supažindina darbuotojus su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių 

galimybių srityje;  

 31.5. padeda  vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad būtų išvengta lygių 

galimybių  politikos ir teisės aktų pažeidimų , taip pat suteikia žinių konfliktų sprendimo srityje. 

 32. Siekiant išvengti priekabiavimo, Lopšelio-darželio bendruomenės nariams 

rekomenduojama laikytis šių principinių nuostatų: 

 32.1. analizuoti  savo elgesį ir vertinti ar jis atitinka Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklių, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio etikos kodekso 

ir šios Politikos nuostatas; 

 32.2. būti atidiems  ir jautriems vienas kitam, gerbti privatų gyvenimą, pažiūras, 

įsitikinimus, fizinį ir psichinį neliečiamumą, stengtis suvokti, kad žodžiu, raštu ar fiziniu 

veiksmu išreikštas elgesys gali sukelti nemalonius, nepageidaujamus, orumą žeidžiančius 

padarinius, trikdyti kitą bendruomenės narį darbo ugdymosi aplinkoje, dėl ko jis gali nesugebėti 

tinkamai vykdyti savo pareigų. 

 33. Informacija apie lygias galimybes ir jų įgyvendinimą skelbiama 



„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio interneto svetainėje.  

 

VII SKYRIUS 

DARBUOTO.JŲ IR UGDYTINIŲ APSAUGA  

LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMO ATVEJU 

 

 34. Visi Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, taip pat kandidatai j laisvas darbo 

vietas (toliau - kandidatas),  turi  teisę  teikti  skundą, prašymą, pranešimą  dėl  galimai  patirtos  

tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo,  

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

lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės,  šeimyninės padėties,  ketinimo  

turėti vaikų, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar asociacijoms, 

naudojimosi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytomis teisėmis, dėl aplinkybių 

nesusijusių su darbuotojų ar kandidatų dalykinėmis savybėmis (toliau - pranešimas) ir gauti 

motyvuotą atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo 

pateikimo. 

 35. Lopšelis-darželis užtikrina, kad pranešėjas bus apsaugotas nuo priešiško 

elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateiks pranešimą dėl lygių galimybių pažeidimo, arba 

dalyvaus byloje dėl diskriminacijos prieš Lopšelį-darželį, jo darbuotoją ar kitą su Lopšeliu-

darželiu kaip nors susijusį asmenį. 

 36.  Lopšelio-darželio bendruomenės narys ar kandidatas (toliau - pranešėjas), 

norėdamas pranešti apie galimą lygių galimybių pažeidimo atvejį, gali kreiptis j Lopšelio-darželio 

sekretorių-archyvarą. Pranešimą gavęs sekretorius-archyvaras privalo nedelsiant užregistruoti 

pranešimą ir informuot i Lopšelio-darželio direktorių. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu 

sudaroma komisija (toliau - Komisija) galimai padarytam lygių galimybių pažeidimo atvejui 

ištirti. 

 37. Komisija sudaroma iš septynių narių. Į komisiją du narius deleguoja Kelmės 

„Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje veikianti profesinė sąjunga, kiti penki komisijos nariai – 

Lopšelio-darželio administracijos  ir kiti darbuotojai. 

 38. Komisija sprendimus priima atviru balsavimu, balsų dauguma. 

 39. Komisija ištiria, priima motyvuotą išvadą per ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų laikotarpį. Esant  svarbioms priežastims, Komisija gali terminą pratęsti  

savo nuožiūra. Svarbiomis priežastimis yra laikytina su tyrimu susijusių asmenų (kuriuos reikia 

apklausti, gauti paaiškinimus) liga, atostogos, komandiruotė ir pan. 

 40. Gautas pranešimas laikomas konfidencialia informacija ir negali būti 

paviešintas asmenims, nesusijusiems su galimu pažeidimu ar jo tyrimu, išskyrus atvejus, kai pats 

pareiškėjas jau yra paviešinęs informaciją. 

 41. Komisija, ištyrusi ir įvertinusi pranešime nurodytą informaciją , pateikia 

Lopšelio-darželio direktoriui motyvuotą išvadą ir siūlymus. 

42. Pranešimo tyrimo metu Komisija turi užtikrinti, kad: 

 42.1. apskųstasis asmuo turėtų būti laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas 

sprendimas, kad jis išties padarė pažeidimą; 

 42.2. asmeniui, pateikusiam pranešimą, ir asmeniui, galimai padariusiam 

pažeidimą, būtų sudarytos visos galimybės teikti paaiškinimus, savo veiksmų vertinimo ir 

aiškinimo versiją; 

 42.3. būtų išsaugotas tyrimo diskretiškumas ir laikomasi konfidencialumo; 

 42.4. tyrimas būtų atliekamas objektyviai, neturint išankstinių vertinimų,  

nuomonių, pažiūrų. 

 43. Asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės, be kita ko turi teisę 

kreiptis į  Lygių galimybių kontrolierių, Darbo ginčų komisiją, teismą. 

 44. Lopšelis-darželis, esant poreikiui, galimo lygių galimybių pažeidimo tyrimo 



metu bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikia visą turimą informaciją, kuri 

yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti. Informacija apie tokį pranešimą yra laikoma 

konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo 

tyrimu. 

 45. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš Lopšelio-darželio 

bendruomenės narį ar kandidatą  užimti laisvą darbo vietą, pateikusį pranešimą dėl diskriminacijos 

ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, 

numatyta teisės aktuose. 

 46. Lopšelis-darželis ir /ar nukentėjusysis  dėl lygių galimybių pažeidimo atvejo 

gali kreiptis į įšorės institucijas (pvz., Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą), informuoti jas 

apie pažeidimo atvejį ir /ar perduoti joms jo nagrinėjimą. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 47. Aprašas priimamas, gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios 

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 48. Lopšelio-darželio bendruomenės nariams Aprašas yra privalomas. Visi 

Lopšelio-darželio bendruomenes nariai turi laikytis nustatytų įpareigojimų bei, atlikdami savo 

darbo funkcijas, vadovautis Apraše nustatytais principais ir nuostatomis. 

 49. Aprašo paskelbimas Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, el. sistemos 

„Mūsų darželis“ dalyje „Vidinės žinutės“ vertinamas kaip Lopšelio-darželio bendruomenės nario  

susipažinimas su Apraše nurodytais reikalavimais ir atsakomybe. 

 50. Šio Aprašo nuostatų pažeidimas laikomas pažeidimu. Už tokius pažeidimus 

taikoma atsakomybė, numatyta teisės aktuose. 

 51. Aprašas atnaujinamas pagal poreikį ir/ar pasikeitus teisės aktų 

reikalavimams. 

____________________ 
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