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PRANESIMU APIE SMURTA IR PRIEKABIAVIMA DARBE TEIKIMO
BEI NAGRINEJIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

L Alyaus lopSelio-daZelio ,,Linelis" praneSimq apie smurt4 ir priekabiavim4

darbe teikimo bei nagrinejimo tvarka (toliau Tvarka) nustato principus, kuriais

vadovaujamasi Alytaus lop5elyje-dailelyje ,,Linelis", siekiant uZtikrinti darbuotojq

psichologini saugum4, smurto ir priekabiavimo darbe atvejq registravimo ir nagrinejimo

tvark4.

2. Sios Tvarkos tikslas - problemos atpaZinimas ir jos netoleravimas. Smurto ir

priekabiavimo darbe praneSimq registravimas ir jq nagrinejimas/tyrimas leidlia veiksmingiau

valdyti smurt4 ir priekabiavim4 darbe bei numatyti efektyvias prevencijos priemones.

Nepriklausomai nuo organizacijos, organizacijos dydLio bei vykdomos ekonomines veiklos,

smurtas ir priekabiavimas darbe galimas bet kurioje darbovieteje ir ji gali patirti bet kurios

grandies bei pareigybes darbuotoj as.

3. Visi galimo smurto ir priekabiavimo atvejai organizacijoje yra registruojami,

tiriami ir uZkardomi.

4. Si Tvarka privaloma visiems Alytaus lop5elio-daZelio ,,Linelis" darbuotojams.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ISN,q.ISTOS

5. Smurto ir priekabiavimo darbe formos:

5.1. fizinis smurtas - suprantamas kaip veiksmas, kuriuo siekiama sukelti

skausm4 ir (arba) suZaloti;

5.2. ekonominis smurtas suprantamas kaip darbuotojo Zeminamas del

ekonominds priklausomybes ir (ar) patirtos/patiriamos ekonominds Zalos, atsiradusios del

smurtautojo prievartos. Tai gali pasireik5ti (bet neapsiriboja) daromu poveikiu susidoroti su

darbuotoju finansi5kai, grasinimais neskirti skatinimo priemoniq ar jq mokejimo nutraukimo,

darbuotojo nuvertinimu pagal jo nuopelnus ir kvalifikacij4, neleidimas dirbti ir kt.;

5.3. seksualinis smurtas - kesinimasis ne tik i asmens sveikatq, asmens ktno

neliediamum4, bet ir socialing laisvg, asmenybes garbg ir orum4, t.y., tuo padiu metu

seksualiniame smurte pasirei5kia fizinio ir psichologinio smurto ir priekabiavimo bruoZai. Sis
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smurtas pasirei5kia ivairiomis formomis, pavyzdLfii, juokais ar Saipymusi i5 kito darbuotojo

seksualumo ar k[no, iLeidLiantiq parei5kimq darymas, iZeidinejimas, pravardZiavimas del

asmens seksualiniq nuostatr/elgesio ir kt.;

5.4. psichologinis smurtas - asmens iZeidinejimais, nepagristq pastabq teikimu,

grasinimais, draudimais, g4sdinimais, Zeminimais, uZgauliojimais ir kitu netinkamu elgesiu,

kuriuo siekiama darbuotoj4 iskaudinti, ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg ir bejegg

padeti, priversti suvokti priklausomybg/atlikti tam tikr4 veiksmlpaklusti smurtautojui. Labai

paplitusi psichologinio smurto ir priekabiavimo darbe atmaina yra Zodinis/verbalinis smurtas,

t. y., bet kokia lileidLianti kalba, kuria siekiamapaLeminti, sugedinti ar grasinti darbuotojui.

Tai gali pasireikSti (bet neapsiriboja) grasinimais, prasivardZiavimais, Saukimu, r6kimu,

siaut6jimu, terorizavimu, atsisakymu kalbetis ir kt. DaZniausiai psichologinis smurtas darbe

pasirei5kia kaip (s4ra5as nebaigtinis):

/ tiesioginiai arba netiesioginiai grasinimai ar kaltinimai, siekiant sukelti

emocini ar fizini skausm4, ar praradimq (pavyzdLiui, grasinimai atleisti i5 darbo, bloginti

darbo s4lygas, sudarant darbo grafikus ir kt.);

/ pasiekimq nuvertinimas (pavyzdLid, nepagrista kritika darbuotojui del atliktq

uZduodiq, siekiant ji Leminti, iZeisti ir kt.);

{ lmelLtas (pavyzdhiui, tikroves neatitinkandios informacij os, galindios padaryti

Zalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas ir kt.);

/ pasrkartojandios neigiamos pastabos (pavyzdLiui, nemalonls skirtingo turinio

komentarai ir kt.);

/ ignoruuimas (pavyzdZiti, izoliavimas, atribojimas nuo kolektyvo ir bendry

veiklq, nesidalinimas informacija, nuolatinis darbuotojo praSymq ir poreikiq nepaisymas,

neigimas ir kt.);

/ manipuliavimas (pavyzdLiui, atvejai, kai darbuotojui nustatomas neadekvatus

darbo kruvis, manipuliavimas darbo uZmokesdiu, keliami neigyvendinami reikalavimai ir kt.);

/ sarkazmas (pavyzdZiui, piktas paSiepimas, kandi ironija ir kt.);

/ noru" iSjuokti (pavyzdLiui, darbuotojo ar darbuotoiq grupes elgesys, kai

kolektyvo pajuokai yra pateikiamos asmeninds ir profesines kito asmens salybds, laidomos

pa5aipios pastabos apie darbuotoj4 ar asociatyvus juokai, sukuriama prieSiSka ir neeti5ka

aplinka, kurioje darbuotojas jaudiasi uZgauliojamas, Zeminamas ir kt.);

/ riksmai (pavyzdLiui, bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos ir kt.);

/ viesas Zeminimas (pavyzdLiti, Zeminantys komentarai darbuotojo atZvilgiu,

komentarai, kuriais siekiama darbuotojq paZeminti, sumenkinti, panieka ir kt.);
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{ lZeiaimai, siekiant pakirsti darbuotojo pasitikejim4 savimi, iskaitant ir vie54

paZeminim4;

/ veiksmq, pareiSkimq ar gestq, kurie nukreipti i darbuotojo savigarbq ir

savivertg, siekiant paZeminti, naudoj imas.

GALIMU SMURTO IR PRIEKATITffrXJ,JO*,, ATVEJU NAGRINEJIMO
KOMISIJA

6. Galimai patirtus ar pastebetus smurto ir priekabiavimo atvejus nagrineja,

prevencines priemones siiilo Alytaus lop5elio-daZelio ,,Linelis" direktoriaus isakymu sudaryta

ir patvirtinta nesali5ka galimq smurto ir priekabiavimo darbe atvejq nagrinejimo komisija

(toliau - Komisija).

T.Pagal poreiki, Komisijos pirmininko (ar jo pavaduotojo) sprendimu, gali btiti i

Komisij4 itraukiamas papildomas (-i) specialistas (-ai) ar darbuotojas (-ai) (Alytaus lop5elio-

daZelio ,,Linelis" administracijos darbuotojas, specialistas, struktUrinio padalinio vadovas,

darbuotojq atstovas (-ai), darbuotojq atstovas (-ai) saugai ir sveikatai ar kt.) atvejo

nagrinejimui.

IV SKYRIUS
PRANESIMU APIE GALIMUS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO ATVEJUS

TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

8. Visi prane5imai apie smurto ir priekabiavimo darbe atvejus (tiek Zodiniai, tiek

raSytiniai) turi bUti fiksuojami bei nagrinejami, sudarant galimybes darbuotojams teikti

praneSimus apie ivykius su detaliais paai5kinimais, nurodant smurtautojus, smurto ir

priekabiavimo situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus ir pan.

9. Alytaus lop5elio-daZelio,,Linelis" darbuotoj ams yra garantuoj amas:

/ prane5imo aplinkybiq nevie5inimas;

/ darbuotojo, pranesusio apie smurto ir priekabiavimo atveii/-us ir (ar)

nukentejusioj o, konfidencialumas (esant tokiam pra5ymui) ;

/ pranesim4 tiriandiq asmenq (sudarytos komisijos nariq) objektyvumas.

10. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs smurto ir priekabiavimo atveji, turi

(galima ir anonimi5kai) apie ji prane5ti:

10.1. jei smurtauja bendradarbiai, paslaugq gavejai ar kiti tretieji asmenys -
informuojant savo tiesiogini vadov4 arba padalinio vadov4. Tiesioginis vadovas apie prane5t4

atveji turi informuoti Komisij4:

10.1.1. siundiant elektronini laiSk4 adresu darZelis@alytauslinelis.lt, nurodant

informacij4: asmens vard4 ir pavardg, kontaktus (el. paltq, irlar tel. Nr.) (nebutina, bet
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pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, iivadq ir tileslingos prevencijos); padalini, skyriq;

ivykio dat4 (arba period4 nuo - iki); galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus;

prane5im4 pildandio asmens s4sajas su ivykiu; detalq ivykio aplinkybiq apraSym4; sillomas

prevencines priemones (iei esama pasiulymy);

10.2. jei tiesioginis vadovas nesiima veiksmq arba smurtauja tiesioginis vadovas,

darbuotojas, patyrgs smurt4 arba smurt4 pastebejgs darbuotojas, turi tiesiogiai informuoti

komisij4:

10.2.1. kitais, darbuotojui priimtinais btdais (pvz. anoniminis praneSimas paStu);

10.2.2. kreiptis i Alytaus lop5elio-daZelio ,,Linelis" direktoriq;

10.3. jei negaunama pagalba organizacijos viduje, darbuotojas, patyrgs smurt4

arba smurt4 pastebejgs darbuotojas, gali kreiptis i:

1 0.3. l. profesing sqjung4;

10.3.2. darbo tarybq;

10.3.3. darbo gindq komisij4 prie Valstybines darbo inspekcijos.

I l. Visus galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejus organizacljoje registruoja

komisija.

V SKYRIUS
GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJO NAGRINEJIMO

PROCEDURA

12. Galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejo nagrinejimo procedlra

pradedama nedelsiant, Komisijai gavus raSyting informacij4 Tvarkoje nurodytomis

priemondmis arba kitais budais (visuomenes informavimo priemonese paskelbt4 ar kt.).

13. Galimo smurto ir priekabiavimo atvejis nedelsiant uZregistruojamas ir

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretoriaus informuoja Komisij4 bei pateikia

gautq medZiag4 susipaZinimui.

14. Komisija turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebdjusio

smurto ir priekabiavimo atveji, galimai ivykyje dalyvavusirl asmenq (irykio liudininkq,

nukentejusiqjq, galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos patikslinimo

ra5tu ar LodLfu ir turimq irodymq pateikimo.

15. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs smurto ir priekabiavimo atveji,

galimai ivykyje dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir

kiti darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikaling4

informacij4.
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16. Surinkus informacij4, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis

aptariamas ir teikiamos iSvados bei prevencinds priemones Alytaus lop5elio-dalelio,,Linelis"

vadovybei.

17. Komisijos posedZius protokoluoja ir su

dokumentus registruoj a Komisij os sekretorius.

18. Alytaus lopSelis-daZelis ,,Linelis" uZtikrina reikiamos pagalbos teikim4

nukentejusiesiems nuo smurto ir priekabiavimo darbe.

19. Alytaus lop5elis-daZelis ,,Linelis" uZtikrina darbuotojq, pateikiandiq

praneSim4 del smurto ir priekabiavimo, konfidencialum4, objektyvum4 ir ne5ali5kum4 visq

galimo smurto ir priekabiavimo atvejo dalyviq atZvilgiu.

20. Alytaus lopSelis-daZelis ,,Linelis" uZtikrina, jog darbuotojai bus apsaugoti nuo

prie5i5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jei pateiks pranesim4 del galimai patirto ar pastebeto

smurto ir priekabiavimo atvejo.

21. Komisija teikia Alytaus lop5elio-daZelio ,,Linelis" direktoriui veiklos ataskait4

kas ketvirti arba anksdiau, atsiZvelgiant iuZregistruoto atvejo (-q) pobUdi.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Nagrinejant galimus smurto ir priekabiavimo darbe atvejus, pirmiausia

problemos sprendZiamos neformaliosiomis priemonemis - pokalbis su smurtautoju (ais),

psichologo konsultacijq rekomendavimas, Zodinis ispejimas ir pan. Jei Siq priemoniq

nepakanka - taikomos drausmines priemonds (raSti5kas ispejimas, perkelimas i kitas pareigas,

atleidimas i5 darbo). Drausmin6s procedtros numatomos ir taikomos smurtautojams,

atsiZvelgiant i abiejq smurto ir priekabiavimo ivykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus,

nurodomas aplinkybes, ankstesnismurtautojo elgesi, objektyviai jas iSklausius.

23. Darbuotojai su Sia tvarka yra supaZindinami pasira5ytinai ir atlikdami savo

darbo funkcijas turi vadovautis Sioje tvarkoje nustatytais principais.

24. Darbuotojams, pateikusiems prane5imq apie galim4 smurto ir priekabiavimo

darbe atveji, nurodyta tvarka, uZtikrinamas konfidencialumas pagal galiojandius teises aktus.

25. Jei pateikiamame prane5ime 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.

26. Sios Tvarkos paZeidimas gali blti laikomas darbo pareigq pa:Zeidimu ir

taikoma atsakomybd, numatlta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos

Respublikos teises aktuose.
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27 - Si Tvarka gali blti keidiama keidiantis imperatyviems teisds aktams. Tvarka

tvirtinama, keidiama ir naikinama Alytaus lopSelio-daZelio ,,Linelis" direktoriaus isakymu.

I priedas

PRANESIMO APIE GALIM,T SMURTO ATVEJI IR PRIEKABIAVIM.{ ANKETA

Kam (kokiu b[du) pranesta apie galimo smurto
ir priekabiavimo atveji:

Prane5usio apie galimo smurto ir priekabiavimo
atveji vardas, pavarde, el. paStas, tel. Nr.

Galimo smurto ir priekabiavimo atvejo laikas
(data, val. trukme ir pan.)

Galimo psichologinio smurto ir priekabiavimo
atvejo vieta

Kokia smurto forma naudota ar itariama, kad buvo naudota:

Fizinis: uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, ispyrimas, kumstelejimas,
spjaudymas, daiktq atiminejimas ar gadinimas ir pan.)

Psichologinis, emocinis smurtas: ZeidZiantys LodLiai,pastabos, grasinimai,
draudimai, g4sdinimai, kaltinimai, nesikalbejimas, tylejimas, ignoravimas,
patydios, savo nuomones primetimas kitam zmogui, siekiant savo tikslq

Elektroninis: patydios vykstandios elektroninej e erdvej e : socialiniuose
tinkluose, kitose vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemaloniq
Zinudiq arba elektroniniq lai5kq rasinej imas, skaudinantis bendravimas
pokalbiq kambariuose, asmeninio gyvenimo detaliq viesinimas, tapatybds
pasisavinimas ir pan.)

Kita (trumpai apraSykite):

Ar yra Zinomas, kad toks elgesys yra ne vienkartinis

Duomenys apie galimo smurto ir priekabiavimo dalyvius

Galimai patyrusio smurt4 ir priekabiavim4
vardas, pavardd, pareigos, kita svarbi
informacija

Galimai smurtavusio ir priekabiavusio vardas,
pavardd, pareigos, kita svarbi informacija

Galimai madiusiq, Zinandiq (liudininkq) vardas,
pavardd, pareigos, kita svarbi informacija

I5samesn6 informacija apie ir.yki:
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PraneSimo registravimas, nagrindjimas, smurto ir priekabiavimo uZkardymo ir prevencijos
pfiemOniq taikymaS (pitdo praneSimq apie smurr4 ir priekabiavimq nagrinejimo komisija)

Prane5imo registravimo data ir laikas ir Nr.

Informacijos komisijai perdavimo data ir laikas

Informacijos vadovybei perdavimo data ir laikas

I

2

J

4

Komisijos praneSimo nagrinejimo 1-o posedZio

data ir laikas

Trumpas komisijos posedZio apra5ymas:

Komisijos prane5imo nagrinejimo _ -o
posedZio data ir laikas

Trumpas komisijos posedZio apra5ymas:

PanaSiq smurto ir priekabiavimo atvej t1 uZkardymo priemones :

Smurtautojui (s) taikyos poveikio priemones:

Atvejo nagrinejimas baigtas (data)

PraneSimo nagrinej imo komisij os sudetis

Pana5iq smurto ir priekabiavimo atvejq prevencines priemonds:
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DARBUOTOJQ TETSES:
,/ Dirbti saugioje darbo

vietoje be psichologinio
smurto apraiSkq,

./ Tureti aiskiai apibrdatq
vaidmenj ir atsakomybes
darbe,

./ Dalyvauti smurto
prevencij os mokymuose,

,/ R[pintis savo kultiiros
puoselejimu ir
bendradarbiavimo
kollybe,

./ Derinti darbo ir asmeninio
gyvenimo poreikius,

'/ Dallyvautivertinant
profes in g r izikq darbe,

'/ Dalyvautikuriant ir
igyvendinant smufto
netr:lerancijos politik4
darbe,

,/ Naudotispsichologinio
smufto prevencijos
priemonemis,

./ Bendradarbiauti su
pro les inem is sqiungomis,
darbo taryba ir kitomis
darbuotojq interesus
atstovaujandiomis
organizacijomis

2 priedas

JEI SMURTAUJA
BENDRADARBIAI, PASLAUGU
GAVEJAI AR KITI TRETIEJI

SMURTAUTOJAI
PsichologiSkai smurtauti gali tiek

vienas darbuotojas. tiek smurtautojq
grupe, taip pat paslaugq gavejai ar

kiti tretieji asmenys

PSICHOLOGINIO SMURTO
DARBE TSRNISXOS:

,/ Nuolatine, nepagrjsta kritika,
,/ Perddtas sarkazmas.

'/ Neigiamos pastabos,

'/ Darbuotojoignoravimas,
,/ Rendravimas pakeltu tonu,
r' SmeiZtas,

'/ Manipuliavimas,
,/ VieSas Zeminimas
./ Patydios,
,/ Grasinimas

DARBUOTOJI PARETGOS:
./ Netoleruoti bet kokio smurto

bet kokiomis formomis,
r' Rinkti ir saugoti galimo

smurto irodymus,r' Prane5ti apie galimai
patirtus ar pastebetus smufto
atvejus,

/ Bendradarbiauti tiriant
smurto atvejus,

/ Teiktipasi[lyrnus
administracijai
psichologinio smurto
prevencijos klausimais

JEI TIESIOGINIS
VADOVAS NESIIMA
VEIKSMU ARBA JEI

SMURTAUJA
TIESIOGINIS VADOVAS

KAI NEGAUNAMA PAGALBOS
ORGANIZACIJOS VIDUJE

ASMENYS

PRANESIMU APIE SMURTA IR PRIEKABIAVIM.T DARBE TVARIKA

KAIP ELGTIS GALIMAI
PATYRUS AR PASTEBEJUS

sMr.rRTd DARBE?

KREIPTIS I
TIESTOGTNI VADO'VA

JUMS TINKAMU BUDU KREIPTIS [:/ suuRTo DARBE ATVEJU
NAGRINEJIMO KOMISI J,{ :

o Pildant prane5im4
www..............

o RaSant el. paStu
mobingas@........

o Registruojant ra5yrtini
praneSim4

o Paliekant anonimini
prane5im4.....

arba/ oRcaNrzAcrJosi vADov4

KREIPTIS [:,/ profesing sqiungq
,/ Darbo taryb4
r' Darbo gindq kom;isii4 prie

Valstybines darbo inspekcij os


