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2022-2024 METŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ 

PLANAS  

 

PRIEMONĖ ATSAKINGAS TERMINAS SIEKIAMI 

REZULTATAI 

Paskelbti Lygių 

galimybių politikos 

tvarkos aprašą ir jos 

įgyvendinimo 

veiksmų planą 

įstaigos interneto 

svetainėje, įpareigoti 

mokytojus 

susipažinti su  

dokumentu, juo 

vadovautis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2022 m kovo 1 d. Pristatomas tvarkos 

aprašas suteikia 

sąvokų, apibrėžimų, 

politikos 

įgyvendinimo 

proceso, darbuotojų 

apsaugos aspektus, 

suteikia žinių apie 

norminius teisės 

aktus, nustato darbo 

santykius ir 

diskriminacijos 

prevenciją 

Stebėti tendencijas 

lygių galimybių, 

įvairovės ir 

įtraukties srityje, 

vykdyti lygių 

galimybių stebėseną 

įstaigoje 

Lygių galimybių 

koordinatorius - 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. 

 

Lygių galimybių 

padėties įstaigoje 

stebėsenos 

pristatymas kartą 

metuose 

bendruomenės 

susirinkime 

Priimant darbuotojus 

į pareigas vadovautis 

nustatytais ir 

aprašytais 

pareigybių aprašymų 

kriterijais (patirtis, 

kvalifikacija) 

Priėmimo į darbą 

darbo grupė 

Direktoriaus įgalioti 

asmenys 

2022 m. -2024 m. Darbuotojai, 

atsakingi už  

kandidatų atranką, 

yra informuoti apie 

atrankos kriterijus. 

Darbuotojų atranka 

paremta laisvomis 

darbo vietomis, 

informacija, gauta iš 

kandidatų, bus 

siejama su 

kvalifikacija. 

Diskriminacijos, 

priekabiavimo, 

išankstinių nuostatų 

prevencijai skirti 

mokymai 

Lygių galimybių 

koordinatorius ar 

direktoriaus įgaliotas 

asmuo 

2022 m. -2024 m. Darbuotojų 

supratimo gerinimas 

apie diskriminaciją, 

išankstinių nuostatų, 

susijusių su lytimi, 

rase, tautybe, kalba, 

kilme, socialine 

padėtimi, 
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įsitikinimais ar 

pažiūromis ir kt. 

kenksmingumą 

Siekti teisingumo ir 

lygybės darbuotojų 

darbo apmokėjimo, 

premijavimo ar 

priemokų srityje. 

Sudaryti sąlygas 

siekti  aukštesnės 

kvalifikacijos ir  

profesinių žinių 

Dėl darbuotojų 

premijavimo ir/ar 

priemokų skyrimo 

esant galimybei 

derinti su Lygių 

galimybių 

koordinatorium  

2022 m. -2024 m. Vadovaujamasi 

objektyviais 

kriterijais, nustatant 

darbo užmokestį 

(darbuotojo 

kvalifikacija, 

atsakomybės 

laipsnis, atliekamų 

darbų pobūdis ir kt. 

patvirtintais 

kriterijais) 

Kurti saugią darbo 

aplinką. Atsižvelgti į 

kiekvieno 

darbuotojo  darbo  

grafiko ir  asmeninio 

gyvenimo 

suderinamumą 

Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojai, skyrių 

vedėjai    

2022 m. -2024 m. Darbo grafikai. 

Atostogų grafikai 

Direktoriaus 

įsakymai darbo 

grafikų keitimo 

pagrindimai 

Vidine ir išorine 

komunikacija 

skatinti lygių 

galimybių ir 

įvairovės kultūrą 

Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojai, skyrių 

vedėjai, 

metodininkai 

2022-2024 Lygių galimybių ir 

įvairovės principai 

integruoti į įstaigos 

komunikacijos, 

reklamos strategiją. 

Socialiniai partneriai 

ir visuomenė 

informuojami apie 

įstaigos iniciatyvas 

ir pasiekimus lygių 

galimybių ir 

įvairovės srityje 

    


