LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS

SPRENDIMAS
DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS DARBO SANTYKIŲ SRITYJE TYRIMO

2018 m. vasario 27 d.

Nr. (17)SN-249)SP-24

Vilnius

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) 2017 m. gruodžio 1 d. gautas
pareiškėjos A. B. (toliau – Pareiškėja) skundas, kuriame nurodoma, jog Pareiškėja dirba mokytoja
(duomenys neskelbtini) mokykloje (toliau – Mokykla). Pareiškėjos nedarbingumo lygis yra 50
procentų. Pareiškėja nurodė, jog, skirstant šių metų mokytojų pedagoginį krūvį, jos atžvilgiu buvo
taikomi apribojimai (nors gydytojų komisija Pareiškėjai dirbti tokio darbo nedraudžia ir jokių
apribojimų dėl krūvio nenustatė), lyginant su kitais tos pačios profesijos mokytojais. Pareiškėja
teigia, kad, nors jos kvalifikacija, išsilavinimas – ne prastesni nei kitų tos pačios specialybės
darbuotojų, skyriaus vedėja žymiai didesnius krūvius skyrė kitoms profesijos mokytojoms,
nepaaiškinusi kodėl. Kadangi minėtos trys profesijos mokytojos turi pačius didžiausius leidžiamus
krūvius, likusiam pedagoginiam krūviui buvo priimta į darbą nauja darbuotoja, Pareiškėjai net
nepasiūlius didesnio krūvio.
2017 m. gruodžio 15 d. lygių galimybių kontrolierės raštu Nr. (17)SN-249)S-752 „Dėl
informacijos pateikimo„ Mokyklos prašyta pateikti informaciją, ar Pareiškėjai 2017–2018 mokslo
metais buvo sudarytas mažesnis darbo krūvis, lyginant su kitais tos pačios profesijos mokytojais;
kokie konkretūs pedagoginio darbo krūviai buvo nustatyti Pareiškėjai bei kitiems tos pačios
profesijos mokytojams; kokiais kriterijais remiantis Mokykloje yra paskirstomi mokytojų darbo
krūviai; kokiais teisės aktais reglamentuojami pedagoginio darbo krūvio paskirstymo kriterijai; ar
Pareiškėjos darbingumo lygis turėjo įtakos skirstant šių metų darbo krūvius Mokykloje.
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Lygių galimybių kontrolierė
n u s t a t ė:
2017 m. gruodžio 20 d. Tarnyboje gautas Mokyklos raštas, kuriame nurodoma, jog
Pareiškėja dirba lankytojų aptarnavimo maitinimo įmonėje profesijos mokytoja ir padavejo ir
barmeno, viešbučio darbuotojo specialybes pasirinkusiems mokiniams dėsto dalykus, susijusius su
lankytojų aptarnavimu. Dirbdama profesijos mokytoja tobulino savo profesiją, kvalifikaciją
lankytojų aptarnavimo srityje. 2017–2018 mokslo metais Mokykloje dirba dvi profesijos mokytojos,
turinčios lankytojų aptarnavimo profesijos mokytojo kvalifikaciją – Pareiškėja bei Z. S. Skirstant
pedagoginius krūvius šioms mokytojoms buvo laikomasi lygiateisiškumo principo, t. y., paskirti
panašūs pedagoginiai krūviai: Pareiškėjai – 886 pedagoginių valandų, Z. S. – 878 ped. val. ir 120
ped. val. už vadovavimą grupei. Profesijos mokytoja Pareiškėja pretenzijų dėl paskirto pedagoginio
krūvio nepareiškė.
Kaip teigiama rašte, skunde minėtos kitos keturios profesijos mokytojos dirba maisto
ruošimo profesijos mokytojomis ir virėjo, viešbučio darbuotojo specialybių mokiniams dėsto
dalykus, susijusius su maisto ruošimu. Šioms profesijos mokytojoms dabartiniais mokslo metais
paskirti pedagoginiai krūviai atitinkamai: 1440 ped. val.; 440 ped. val.; 1388 ped. val. bei 504 ped.
valandos. Skirstant pedagoginius krūvius yra laikomasi principo, kad visi tos pačios kvalifikacijos
profesijos mokytojai turėtų panašų pedagoginį krūvį. Pareiškėjos darbingumo lygis tiek šiais, tiek
ankstesniais mokslo metais skirstant pedagoginius krūvius įtakos neturėjo.
2018 m. vasario 15 d. Tarnyboje gautas Mokyklos papildomas paaiškinimas, kuriame
nurodoma, kad Mokykloje 2016 m. rugsėjo 1 dieną pagal Padavėjo ir barmeno mokymo programą
mokėsi 39 mokiniai (2 akademinės grupės), 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal šią programą mokėsi 12
mokinių (1 akademinė grupė). 2016–2017 mokslo metais buvo tarifikuota: Pareiškėjai 1005 ped.
val.; profesijos mokytojai Z. S. – 1006 ped. valandos.
Lygių galimybių kontrolierius tarnyboje 2018 m. vasario 20 d. gautas Pareiškėjos raštas,
kuriame ji nurodė, jog Tarnybai pateiktą skundą atsiima ir prašo toliau jo nenagrinėti.
Lygių galimybių kontrolierė

k o n s t a t u o j a:
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Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 1 punkto
nuostatas, tyrimo metu ar jį atlikęs, lygių galimybių kontrolierius gali nutraukti tyrimą, kai
pareiškėjas skundą atsiima.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 16
straipsniu, 17 straipsniu, 29 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
Lygių galimybių kontrolierė
n u s p r e n d ž i a:
1. Skundo Nr. (17)SN-249 tyrimą nutraukti.
2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, (duomenys neskelbtini) mokyklą.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius)
arba apygardos administraciniam teismui.

Lygių galimybių kontrolierė
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