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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo Ziehmari4 mokykloje-darZelyje
,,Vaikystes dvaras" ir jo skyriuose (toliau bendrai vadinama - Mokykla) politikos igyvendinimo
apra5as (toliau - Apra5as) nustato: principus, kuriais vadovaujamasi Mokykloje, siekiant u2tikrinti
darbuotojq psichologini saugum4, smurto ir priekabiavimo atpaZinimo budus, galimas smurto ir
priekabiavimo formas, psichologinio ir fizinio smurto, priekabiavimo darbo aplinkoje apibreZtis,
supaZindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonemis tvarkq, pranesimq apie smurt4
ir priekabiavimq teikimo ir nagrinejimo tvark4, apie smurt4 ir priekabiavim4 pranesusiq asmenq ir
nukentejusiq asmenq apsaugos priemones ir jiems teikiama pagalbq, darbuotojq elgesio (darbo
etikos) taisykles ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija Mokykloje.

Z. Sio Apra5o tikslas - uZtikrinti darbuotojq psichologini saugumq, psichosocialines
rizikosvaldym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos lgyvendinim4 ir saugios darbo
aplinkos kDrim4 visiems Mokyklos darbuotoj ams.

3. Sis Apra5as taikomas visiems Mokyklos darbuotojams.
4. Apra5e vartojamos s4vokos arba smurto ir priekabiavimo atpaZinimas:
4.1. Psichologinis smurtas - nepriimtinas vieno ar keliq asmenq elgesys, kuris gali

pasireik5ti ivairiomis formomis, pagrinde - priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu ir/ar
seksualiniu i5naudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neeti5ku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitq
asmenq atLvilgiu. Darbo aplinkoje smuftas gali pasireikSti tarp to paties lygmens kolegq
(horizontalus smurtas), tarp vadovq ir jq pavaldiniq (vertikalus smurtas) bei darbuotojq ir kitq
asmenrl (klientq, vartotojq, trediqjq asmenq ir kt.).

4.2. Mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiSkiantys
nuosekliuilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu pries darbuotojq, kuriais paLeid1iama darbuotojo
fizinb, socialine ar psichologine gerove, maiinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu.
Mobing4 gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarim4 ar galios sverlq turintis asmuo, tiek darbuotojq
grupe.

4.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines orientacijos,
negalios, amZiaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,
socialines padeties, isitikinimq ar paZiiirq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaik4
(vaikq) pagrindu siekiama iZeisti arba iLeidZiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba
sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar iileidilianti aplinka.

4.4. Stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo s4lygrl, darbo reikalavimq, darbo
organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su darbdaviu ir (ar)
trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius.

4.5. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo s4lygq, darbo reikalavimq,



darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio
santykiq sukelia darbuotojui psichini stres4.

4.6. Psichosocialin0 rizika -rizikadarbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei
gerovei, kuri4 kelia psichosocialiniai veiksniai susijg su darbo santykiais.

5. Kitos ApraSe vartojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos lstatyme,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq lstatyme,
Profesines rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m,
spalio 25 d. isakymu Nr. Al'457N-961 ,,DOl Profesines rizikos vertinimo bendrqjq nuostatq
patvirtinimo" (toliau - Profesines rizikos vertinimo bendrieji nuostatai), Psichosocialines rizikos
vertinimo metodiniuose nurodymuose ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose darbuotojq
saug4 ir sveikat4.

II SKYRIUS

PRIEKABIAYIMO, SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO IR SMURTO FORMOS

6. Seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas ir smurtas gali pasireikSti Siomis formomis:
6.1. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz., plek5telejimas, glostymas, glamonejimas,

gryb5telejimas, siekimas pabudiuoti, budiavimas irk t.) ar tokio kontakto reikalavimas;
6.2. Zodinis ar ra5ytinis Zeminimas (iLeidLiantys juokai ir pok5tai, nuolatines pastabos,

neapykantos kalba, apkalbos, gandq skleidimas, SmeiZtas ir pan.);
6.3, iileidliandiq paveiksleliq, uZraSq ar kitos medZiagos demonstravimas, iZeidls gestai;
6.4. pornografiniq ar seksistiniq nuotraukq, paveiksleliq, tekstq demonstravimas ar

siuntimas elektroninio rySio priemonemis;

6.5. sqmoningas izoliavimas ar nebendravimas Mokyklos veikloje, atskyrimas nuo
socialiniq veiklq;

6.6. ikyrus siekis bendrauti, asmens sekimas ar informacijos apie asmenirinkimas, kai tai
nesusij g su atliekamomi s darbinemis fu nkcij omi s ;

6.7. grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens
apsisprendimo laisvg;

6.8. poveikis Mokyklos darbuotojui ar kitam suinteresuotam asmeniui siekiant tam tikro
su darbo funkcijq atlikimu nesusijusio elgesio, paslaugq ar seksualiniq paslaugq;

6.9. nepagristas darbo s4lygq pabloginimas, lyginant su kitais asmenimis.
7. Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto formq s4raSas nera baigtinis.
8. Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ir smurtas gali pasireiksti ir kitokiais

budais, kurie nera akivaizdiis, tadiau kuria nemaloniq, bauginandi4, Zeminandiq ar iLeidiliandiqaPlink4' 
,,I sKyRrus

PSICHOLOGINIO IR FIZINIO SMTTRTO, PRIEKABIAVIMO DARBO APLINKOJE

APIBREZTIS

9. Mokykla kuria tokiq darbo aplinkq, kurioje darbuotojas ar darbuotojq grupe nepatirtq
prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iLeidZiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi i



darbuotojo ar darbuotojq grupes garbg ir orum?, fizini ar psichologin! neliediamum4 ar kuriais
siekiama darbuotoj4 ar darbuotojq grupg lbauginti, sumenkinti ar lstumti i beginklg ir bejegg padeti.

10. Smurtas ir priekabiavimas, iskaitant psichologini smurtq, smurt4 ir priekabiavim4 d6l
lyties (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas pries asmenis del jq lyties arba neproporcingai
paveikiantis tam tikros lyties asmenis, iskaitant seksualini priekabiavimq), - bet koks nepriimtinas
elgesys ar jo gresme, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vienq kart4 ar pakartotinai siekiama padaryti
frzini, psichologini, seksualini ar ekonomini poveik!, ar nepriimtinu elgesiu Sis poveikis padaromas

prie5i5ka, Zeminanti ar iheidilianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizine, turtine ir (ar)
neturtine Zala. Smurtas ir priekabiavimas draudZiamas;

10.1. darbo vietose, iskaitant vie54sias ir privadias vietas,
pagal darbo sutarti;

kai darbuotojas atlieka pareigas

10.2. pertraukq pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir higienos
patalpomis;

10.3. su darbu susijusiq i5vykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos metu;
10.4. su darbu susijusio bendravirno, iskaitant bendravim4 informacinemis ir elektroniniq

ry5iq technologijomis, metu;

10.5. pakeliui i darb4 ar iS darbo.
11. Mokykla imasi visq butinq priernoniq smufto ir priekabiavimo prevencijai uZtikrinti ir

aktyviq veiksmq pagalbai asmenims, patyrusiems smurtE ar priekabiavimE l0 punkte numatytais
atvejais.

IV SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO (MOBINGO) DARBE

PREVENCIJOS PRIEMONIU IGYVENDINIMO TVARKA

12. Mokykloje irjos skyriuose turi biiti igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai:
12.1. psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijg sprendimai

bltq pagristi teisingumo, sqZiningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais, kad
organizuojant datbqbutq optimizuojamas darbo kruvis, darbai paskirstomi po lygiai, atsiZvelgiant i
etatini darbo kruvi, bEtq atsiZvelgiama ! gerus darbuotojq tarpusavio santykius,efektyviai
sprendZiamos i5kilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso situacijq. Darbuotojui turi bfiti
aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi buti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darb4;

12,2. analizuoti savo elgesi ir veftinti, ar jis atitinka Apraso nuostatas;
I2.3. buti s?moningu, Zinoti ar numanyti, koks potencialus elgesys gali biiti laikomas

seksualiniu priekabiavimu ir smurtu.

12.4. btrti atidZiu ir jautriu kitiems Mokyklos darbuotojams, ugdytiniams, tevams ir
kitiems bendruomenes nariams, gerbti jq privatq gyvenim4, paZiiiras, lsitikinimus, jq fizini ir
psichini neliediamum4;

12.5. stengtis suvokti, arj[sq Lodliu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reikStas elgesys gali sukelti
nemalonias, nepageidaujamas, orumq Leidiliandias pasekmes, gali trukdyti kitq asmen! darbo
aplinkoje, del ko jis gali nesugebeti tinkamai vykdyti savo funkcijas;

12.6. siekiant i5vengti asmeniui nemalonaus, nepriimtino elgesio bei Sio elgesio neigiamq
pasekmiq, esant abejonems, kad tam tikras elgesys gali btiti nepageidaujamas arba gali priversti kitE
asmeni jaustis nepatogiai, Zeminti jo orum4, rekomenduotina i5 anksto pasiteirauti, aptarti su



Mokyklos darbuotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis, ar tam tikras elgesys, bendravimo forma
yra priimtini;

12,7. jei Mokyklos darbuotojas, narys ar kitas suinteresuotas asmuo Lodiliu, veiksmais ar
atsako nebuvimu parodo kad tam tikras elgesys, nesusijgs ir (ar) nebutinas darbo funkcijq vykdymui,
jam nera priimtinas - privaloma nedelsiant nutraukti tok! elgesi ir apriboti bendravimq iki privalomo
vykdant darbo funkcijas;

12.8. nebiiti pasyviu Apra5o nuostatas pai,eidliandio elgesio stebetoju, bet imtis aktyviq
veiksmq tokiam elgesiui sustabdyti. Jeigu toks elgesys vyksta, netoleruotijo, nelaikyti to pok5tu ar
nevykusiu pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia Sypsena, juoku ar kitais toki elgesi
palaikaneiais veiksmais;

12.9. patyrus toki elgesi, turinti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto
poZymius, patartinaramiai, mandagiu tonu pasakyti ar pranesti taip besielgiandiam asmeniui, kad
Sis elgesys nepriimtinas ir turi biiti nutrauktas. Tai gali buti padarytair elektroniniu lai5ku ar Zinute.
Rekomenduotina paai5kinti, kokie gestai, iodLiai, komentarai, fizinis elgesys ar kiti veiksmai yra
nemalontis, sukuria Zeminandi4, iileidLian(i4 darbing ar studijq aplink4;

12.10. patartina visus ivykusius priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto
veiksmus (elgesi) fiksuoti, uZsira5yti laik4, liudytojus ir kitas reik5mingas aplinkybes;

l2,ll. jeigu priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ar smurtas vyko kito Mokyklos
darbuotojo ar kito bendruomenes nario atZvilgiu, rekomenduotina padr4sinti j! prabilti apie tai,
skatinti kreiptis i Siuos veiksmus atlikusi asmeni ir nedelsiant jam praneSti, kad toks elgesys yra
nepageidaujamas;

12.12. prevencijos procedflros tikslas - net ir nesant akivaizdiliqpriekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo ar smurto poZymiq ar kitq profesines etikos paZeidimq, uZtikrinti saugiq ir pagarbi4
darbing aplink4 Mokykloj e;

12,13. prevencijos proced[ra taikoma ir tuomet, jeigu nukentejgs asmuo pageidauja tik
sudrausminti skundZiamqji ir uZkirsti keliq tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad
btitq pradetas tyrimas arba nera pakankamo pagrindo tyrimui pradeti;

12.14. Komisijai priemus sprendim4 pradeti prevencijos procediirq, atsakingas asmuo
pakartotinai supaZindina skundZiamqj! asmenj su Apra5u, atkreipdamas demes! ! tuos punktus, del
kuriq nesilaikymo pradeta prevencij os procedtira;

12.15. prevencijos procediira vykdoma pokalbio forma, kurio metu atsakingas asmuo
atskirai bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant nukentejusiam asmeniui, siekiant
taikiai i5sprgsti kilusius nesutarimus.

V SKYRIUS
PRANESIMU APIE SMURT.T IR PRIEKABIAVIMA

TEIKIMO IR NAGRINEJIMO PRINCIPAI IR TVARKA

13. Prane5imo ar skundo tyrimas grindZiamas Siais principais:

13.1. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del Apraso
paZeidimo;

13.2. operatyvumo - tyrimas atliekamas per lmanomai trumpiausi4 termin4;
13.3. betarpi5kumo - nukentejusiajam, skundZiamajam, liudytojui (-ams) sudaromos visos



galimybes pateikti paai5kinimus, savo veiksmq vertinimo ir aiskinimo versij4;
13.4. pagalbos nukentejusiajam - gavus skund4 del taisykliq paZeidimo, sudaromos saugios

darbo sqlygos;

13.5. aktyviq prevencijos priemoniq taikymo - nustadius paZeidimq, taikomos atitinkamos
individualios prevencines priemones, uZtikrinant Mokyklos darbuotojams ir kitiems bendruomenes
nariams saugias irjq orumo neLeidLian(ias darbo s4lygas;

13.6. objektyvumo ir nesali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint isankstiniq
nuostatq ddl aplinkybiq vertinimo.

14. Mokyklos darbuotojas ar kitas bendruomenes narys pagristai manantis, kad prie jo ar kito
asmens yra priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama ar pries ji yra naudojamas psichinis irlar
fizinis smurtas turi teisg pateikti prane5im4 ar skundq atsakingam asmeniui, kuris gaut4 informacij4
nedelsiant, bet ne veliau kaip kitq darbo dienq pateikia tiesiogiai Mokyklos Etikos komisijos
pirmininkui arba tiesiogiai Lygiq galimybiq kontrolieriaus tarnybai.

15. Pranesime (skunde) Mokyklos darbuotojas ar kitas bendruomenes
informacij4:

narys turi pateikti 5i4

15.1. ivykio detalius paai5kinimus apie patirto smurto, priekabiavimo ar seksualinio
priekabiavimo situacij 4, apraiSkas ir apl inkybes;

1 5.2. nurodyti galimus liudytojus;

15.3. pateikti visq kit4 turimq informacijq (garso lra5us, susirasinejimq ir pan.).
16. Mokyklos Etikos komisijos pirmininkui gavus i5 asmens prane5im4 ar skundq apie lvyki,

sukviediama visa Etikos komisija (toliau - Komisija), kurios s4ra5as skelbiamas Mokyklos
intemetineje svetaineje: https://vaikvstesdvaras.ltlkomisijos-ir-darbp-grupes/, susidedanti iS 5
(penkiq) nariq.

17. Komisijos nariai privalo uZtikrinti konfidencialum4. Komisijos nariams draudZiama
atskleisti bet kokiq su tyrimu susijusiq informacij4 asmenims, nedalyvaujantiems tyrimo
procedDroje. Komisijos nariui, atskleidusiam kitiems asmenims su tyrimu susijusi4 informacijq,
taikoma drausmine atsakomybe.

18. Apklausiant nukentejusiji ar skundZiam4j! asmeni, apklausoje gali dalyvauti ir jo
atstovas.

19. Prane5imq ar skund4 rekomenduojama pateikti per imanom4 trumpiausiq laikq nuo
skundZiamq veiksmq padarymo arba paai5kejimo dienos.

20. Atlikusi tyimq, komisija ivertina jo metu gautus duomenis ir per 5 darbo dienas parengia
bei pateikia iSvad4 Mokyklos direktoriui, kuris priima sprendim4 del drausmines atsakomybes ar
kitq priemoniq taikymo.

21. Prane5imas ar skundas i5tiriamas ar prevencijos procedura atliekama per imanom4
trumpiausiq laik4, bet ne ilgiau nei per I menes! nuo prane5imo ar skundo gavimo dienos.

22, Pranelimo ar skundo tyrimo terminas gali b0ti pratgsiamas tik tuo atveju, jei del
pateisinamq aplinkybiq (ligos ir pan.) nera galimybes apklausti nukentejusiojo, skundZiamojo ar
liudytojo. sprendim4 del termino pratgsimo priima Komisijos pirmininkas.

23. Pagalporeiki, Komisijos pirmininko (arjo pavaduotojo) sprendimu, gali biiti iKomisij4
itraukiamas papildomas (-i) specialistas (-ai) ar darbuotojas (-ai) (Mokyklos administracijos
darbuotojas, darbuotojq atstovas (-ai) ar kt.) atvejo nagrinejimui.

24. Komisijos posedZius protokoluoja ir su Komisijos veikla susijusius dokumentus



registruoja Komisij os sekretorius.

VI SKYRIUS
APIE SMURTAIR PRIEKABIAVIMA PRANESUSIU ASMENV IR NUKENTEJUSIU

ASMENIJ APSAUGOS PRIEMONES IR JIEMS TEIKIAMA PAGALBA

25. Darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uztikrinimo politikE ir
kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi Mokykloje dirbantys ar naujai lsidarbinantys
darbuotojai Zinotq ir suprastq Mokykloje siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones.
Informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi budai: personalo susirinkimai, padaliniq informacines
lentos, informaciniai pranesimai, atmintines, daromoj i medhiagair kiti biidai.

26. Inicijuojami personalo mokymai atsiZvelgiant j poreikius ir esamq situacijq.
27. Nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant ! psichosocialines rizikos veiksnius,

organizuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas
Mokykloje.

28. Psichologini smurtq ir mobing4 patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniqtraumq
ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant galimo psichologinio smurto ar mobingo
atvejus, teikiant rekomendacijas administracijai irlar Mokyklos skyriams, uZtikrinant medicinos
psichologo paslaugq prieinamum4 ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq (psichologq,
psichiatrq, socialiniq darbuotojq, psichologines pagalbos organizacijq, psichologines pagalbos
telefono liniiq) nuorodq ir kontaktq suteikimq visiems Mokyklos darbuotojams.

29. SQlygq dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus, skatinant
darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ie5koti pagalbos, gauti
paramos i5 kolegq.

30. Stengtis i5kilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su
smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines
priemones - rasti5kq ispejim4, perkelim4 ! kit4 skyriq ar pareigas, atleidim4 is darbo.

31. Drausmines procediiros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant i abiejq
smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo
elgesi, objektyviai jas i5klausius.

32. Mokykla uZtikrina darbuotojq, pateikiandiq prane5im4 del psichologinio smurto ar
mobingo konfidencialumQ, objektyvum4 ir nesali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar
mobingo atvejo dalyviq atZvilgiu.

33. Mokykla uZtikrina, jog darbuotojai bus apsaugoti nuo priesisko elgesio ar neigiamq
pasekmiq, jei pateiks prane5im4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurto ar mobingo
atvejo.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS IUOSTATOS

34. Visi Mokyklos darbuotojai privalo laikytis Mokyklos direktoriaus isakymu patvirtinto
Darbuotojq etikos kodekso, kuris skelbiamas Mokyklos interneto svetaineje
http s : //v a i ky stesd v aras. I t/et i l<o s - lio cl e l< s as/.

35' Darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasiraSytinai ir atlikdami savo darbo



funkcijas turi vadovautis Siame Apra5e nustatytais principais.
36. Darbuotojams, pateikusiems praneSimE l5 p. nurodyta tvarka, uZtikrinamas

konfidencialumas pagal galiojandius teises aktus.

37. Jei l5 p. nurodyta tvarka pateikiamame pranesime minimi ir kiti galimi nusiZengimai
(korupcijos, Etikos kodekso ar pan.), su tuo susijusi informacija perduodama pagal veiklos sriti
atitinkamoms tarnyboms irlar Komisij ai nagrinej imui.

38. Sio ApraSo paZeidimas gali buti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma
atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

39. Mokykla atnaujina smurto ir priekabiavimo prevenoijos politikq, atsiZvelgdama igautus
prane5imus apie smurtq ir priekabiavim4, nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus, pasikeitus
galimiems jq pavojams ar atsiradus naujq arba pareikalavus Lietuvos Respublikos valstybines darbo
inspekcijos darbo inspektoriui.

40. Apra5as gali btiti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams. Apra5as
tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas Mokyklos direktoriaus !sakymu.


