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DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS POLITINIŲ ĮSITIKINIMŲ  PAGRINDU  
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2019-05-28    Nr. (19)SN-82)SP-67 

Vilnius 

 

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2019 m. kovo 27 d. gavo pareikėjo Biržų mokyklos 

direktoriaus V. B. (toliau - ir Pareiškėjas) skundą dėl galimo diskriminavimo įsitikinimų ar pažiūrų 

pagrindu, kuriuo skundžiamas skundo pateikimo dieną ėjusio Biržų rajono savivaldybės mero 

pareigas, tai yra, V. V. (Meras) sprendimas neskirti Pareiškėjui 30 procentų pareiginės algos 

kintamosios dalies priedą prie pareiginės algos. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2018 metų jo veiklos 

ataskaita buvo įvertinta labai gerai, tačiau jam vieninteliam iš visų mokyklų vadovų buvo skirtas 20 

procentų kintamosios dalies pareiginės algos priedas, kai tuo tarpu visiems kitiems vadovams buvo 

skirtas 30 procentų pareiginės algos kintamosios dalies priedas. Pareiškėjo teigimu, nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. jam skirtas minimalus pareiginės algos koeficientas. Pareiškėjas skunde atkreipia dėmesį, 

kad Meras pokalbių metu ne kartą pabrėžė, jog Pareiškėjas priklauso „ne tai partijai“. Pareiškėjas 

kartu su prašymu pateikė Merui adresuotą 2018 m. kovo 5 d. prašymą „Dėl pareiginės algos 

kintamosios dalies nustatymo“ (pateikta dokumento kopija), kuriame Pareiškėjas teigia, kad Meras 

skyrė sumažintą kintamosios dalies pareiginės algos priedą esą todėl, kad Mokykla neturi higienos 

paso, nors, pasak Pareiškėjo, higienos pasas nebuvo išduotas todėl, kad Mokykloje nėra pakeista 

grindų danga, o grindų dangos pakeitimui reikalingas papildomos lėšos, tačiau jau trejus metus 

papildomas lėšas Biržų rajono savivaldybė Mokyklai atsisakė skirti. Pareiškėjas prašo užtikrinti 

lygias galimybes gauti vienodą darbo užmokestį. 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė (toliau – lygių galimybių 

kontrolierė),vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 str. 1 d. ir 2 d.,  

2019 m. balandžio 3 d. raštu Nr. (19)SN-82)S-289 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Merą ir 
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paprašė per 5 darbo dienas nuo reikalavimo pateikti informaciją gavimo dienos (kaip galima skubiau) 

atsakyti į pateiktus klausimus: 

1. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma Biržų rajono savivaldybės įsteigtų mokyklų 

vadovams, kokiais kriterijais vadovaujantis mokyklos vadovui nustatomas pareiginės algos 

koeficiento bei kintamosios dalies priedo dydis? 

2. Kiek Biržų rajono savivaldybėje yra įsteigta mokyklų, kokiems mokyklų vadovams nuo 

2018 m. rugsėjo 1 d. buvo nustatyti minimalūs pareiginės algos koeficientai ir kokiems vadovams 

nustatyti maksimalūs pareiginės algos koeficientai? Prašyta pateikti informaciją apie visų Biržų 

rajono mokyklų vadovų pareiginės algos koeficiento dydžius.  

3. Kieno sprendimu bei kokiu teisės aktu vadovaujantis mokyklos vadovui nustatomas 

kintamosios dalies priedas prie pareiginės algos, koks yra minimalus ir maksimalus šios priedo dydis, 

kokiam laikotarpiui jis nustatomas? 

4. Kokie kintamosios dalies priedai yra nustatyti Biržų rajono mokyklų vadovams? Prašyta 

pateikti informaciją apie visų Biržų rajono mokyklų vadovų kintamosios dalies priedų dydžius.  

5. Kodėl Pareiškėjui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. nustatytas minimalus pareiginės algos 

koeficientas ir dėl kokių priežasčių, Pareiškėjo teigimu, jam nustatytas tik 20 procentų  kintamosios 

dalies pareiginės algos priedas? Ar 2017 m. ir 2018 m. Pareiškėjui buvo nustatytas kintamosios dalies 

pareiginės algos priedas (kitokio pobūdžio priedas ar priemoka), jeigu taip, kokio dydžio? 

5. Ar Jūs pasakėte V. B. pastabą, kad jis esą priklauso „ne tai partijai“, jeigu taip, kada, dėl 

kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis Jūs pasakėte šią pastabą Pareiškėjui? 

6. Ar Jums žinomos Pareiškėjo politines pažiūros, įsitikinimai, jeigu taip, kokie Pareiškėjo 

įsitikinimai  ir pažiūros Jums žinomi? 

7. Kada Pareiškėjas buvo paskirtas Mokyklos direktoriaus pareigoms? Prašyta pateikti 

Pareiškėjo darbo sutarties kopiją. 

8. Kokiu teisės aktu vadovaujantis merui yra suteikti įgaliojimai nustatyti mokyklų vadovams 

pareiginės algos koeficientus bei kintamosios dalies pareiginės algos priedus ir kas formaliai yra 

Pareiškėjo darbdavys? 

 Kartu prašyta pateikti kitą reikšmingą informaciją, susijusią su atliekamu tyrimu. 

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dits 2019 m. balandžio 3 d. 12.11 val. 

elektroniniu laišku kreipėsi į Pareiškėją ir paprašė apibūdinti jo įsitikinimus ir pažiūras bei paaiškinti, 

kaip įsitikinimai ir pažiūrai galėjo daryti įtaką galimai mažiau palankiam traktavimui darbo santykių 

srityje nustatant darbo užmokestį. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 
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n u s t a t ė: 

1. Biržų rajono savivaldybės administracijos (toliau - ir Administracija) direktorius R. Ž. 2019 

m. balandžio 10 d. raštu Nr. SN-481 „Dėl informacijos pateikimo“ Mero pavedimu pateikė lygių 

galimybių kontrolierės prašytą informaciją, susijusią su Biržų rajono savivaldybės mokyklų 

vadovams taikoma darbo apmokėjimo sistema bei informavo, kad Merui nuo 2019 m. balandžio 3 d. 

iki 2019 m. balandžio 11 d. yra suteiktos kasmetinės atostogos, o duomenų apie tai, ką Meras kalbėjo 

su Pareiškėju bei ar Merui yra žinomos Pareiškėjo politinės pažiūros, įsitikinimai, Biržų rajono 

savivaldybės administracija neturi.  

Administracija kartu su 2019 m. balandžio 10 d. raštu Nr. SN-481 pateikė šiuos dokumentus: 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Biržų rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ ir šiuo sprendimu 

patvirtintos „Biržų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos“ 

kopijas; „Biržų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos“ priedo 

Nr. 1 „Įstaigų vadovų, išskyrus mokyklų vadovus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai“, 

priedo Nr. 2 „Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai“ kopijas; Pareiškėjo 

2019 m. balandžio 8 d. sutikimo siųsti asmens duomenis trečiajai šaliai kopiją; Biržų rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir kintamosios 

dalies išklotinę; Biržų rajono savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 31 d. potvarkio Nr. MP-33 „Dėl 

Biržų mokyklos direktoriaus V. B. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento“ kopiją; Biržų 

rajono savivaldybės mero 2019 m. vasario 26 d. potvarkio Nr. MP-22 „Dėl pareiginės algos 

kintamosios dalies nustatymo savivaldybės švietimo įstaigų vadovams“ išrašo kopiją; Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl pritarimo Biržų mokyklos 

direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai“ kopiją; Biržų mokyklos direktoriaus V. B. 2018 m. sausio 

10 d. Metų veiklos ataskaitos kopiją; Pareiškėjo 2009 m. lapkričio 3 d. darbo sutarties Nr. D-415 ir 8 

priedų, kuriais minėta darbo sutartis buvo keičiama, kopijas.  

2. Pareiškėjas 2019 m. balandžio 4 d. 08.54 val. elektroniniu laišku atsiuntė savo skundo 

papildymą „Dėl veiksnių, nulėmusių galimai mažiau palankų traktavimą darbo teisinių santykių 

srityje“, kuriuo paaiškino, jog 2016 m. pradžioje pajuto, kad yra traktuojamas mažiau palankiai darbo 

teisinių santykių srityje, Pareiškėjas nurodė, kad Meras prieš sutikdamas siųsti Pareiškėją į 

komandiruotę į Prahą,  teiravosi, ar Pareiškėjas vis dar priklauso „valstiečiams“, o nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d., pakeitus darbo apmokėjimo tvarką, Pareiškėjui esą buvo skirtas 8,8 bazinės algos dydžio 

koeficientas, tačiau Pareiškėjas neturi žinių, kokie koeficientai buvo skirti kitų įstaigų vadovams.  

3. Pareiškėjas 2019 m. balandžio 8 d. 9.28 val. elektroniniu laišku pateikė publikacijos 

„Mokyklos direktorius įžvelgė diskriminaciją“ paskelbtos 2019 m. balandžio 6 d. laikraštyje „Šiaurės 
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rytai“ kopiją, kurioje informuojama, kad Pareiškėjas kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybą dėl galimos diskriminacijos nustatant darbo užmokestį. Publikacijoje pateikiamas Mero 

komentaras, kurio teigimu, jis priėmė sprendimą skirti Pareiškėjui mažesnį kintamosios dalies priedą 

prie atlyginimo dėl Pareiškėjui reiškiamų pastabų, susijusių su vadovavimu mokyklai, o taip pat 

atsižvelgiant į Pareiškėjui nežinomas savivaldybės kontrolieriaus rekomendacijas. 

4. Pareiškėjas 2019 m. balandžio 29 d. 09.13 val. elektroniniu laišku atnaujino savo skunde 

bei ankstesniuose elektroniniuose laiškuose pateiktą informaciją, susijusią su nepalankiu Mero 

požiūriu į Pareiškėją, o kartu pateikė 2019 m. balandžio 29 d. prašymą, kuriuo išreiškė pageidavimą 

nutraukti 2019 m. kovo 27 d. pateikto skundo dėl mažiau palankų darbo sąlygų tyrimą, nes, Pareiškėjo 

nuomone, po savivaldos rinkimų, pasikeitus Biržų rajono savivaldybės merui, tyrimas nebetikslingas. 

5. Tyrimo metu nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės meru išrinktas Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos narys V. J.1, kuris prisiekė 2019 m. balandžio 19 d. vykusiame Biržų rajono 

savivaldybės tarybos pirmajame posėdyje ir pradėjo eiti Biržų rajono savivaldybės mero pareigas2 

(Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. pirmojo posėdžio protokolas Nr. TPR-3). 

Pareiškėjo skundžiamas buvęs meras yra išrinktas Biržų rajono savivaldybės tarybos nariu3, jis 

priklauso Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungai.  

  

 Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

Atsižvelgdama į Pareiškėjo 2019 m. balandžio 29 d. prašymą nutraukti 2019 m. kovo 27 d. 

pateikto skundo dėl galimai mažiau palankių darbo sąlygų sudarymo tyrimą, bei vadovaudamasi 

Lygių galimybių įstatymo 14 str., 29 str. 3 d. 1 punktu,  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

 
1 Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainė: https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu-

kandidatai?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidataiApygardoje_rpgId-19962.html 
2 Biržų rajono savivaldybės interneto svetainė: https://www.birzai.lt/index.php?382155211 
3 Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainė: 

https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiSavIsrinktiTarybosNariai_rpgId-19962_rus-

K.html 

https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu-kandidatai?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidataiApygardoje_rpgId-19962.html
https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu-kandidatai?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidataiApygardoje_rpgId-19962.html
https://www.birzai.lt/index.php?382155211
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiSavIsrinktiTarybosNariai_rpgId-19962_rus-K.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiSavIsrinktiTarybosNariai_rpgId-19962_rus-K.html
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1. Nutraukti skundo tyrimą Pareiškėjo prašymu. 

 2.Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, Biržų rajono savivaldybės administraciją ir Biržų 

rajono savivaldybės tarybos narį V. V.  

 

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   Agneta Skardžiuvienė 


