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SIAurtg LOPSELTO-DARZELIO,,BrrE,,
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

. I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq lop5elio-darZelio ,,Bitd" smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (toliau

- Politika) nustato principus, kuriais vadovaujamasi Siauliq lop5elyje-darZelyje ,,Bite" (toliau -
lopSelis-darZelis), siekiant uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4.

2. Politikos tikslas * uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines
rizikos valdym4, psichologinio saugumo prevencijos fgyvendinim4 ir saugios darbo aplinkos k[rim4.

3. Politika taikoma visiems lop5elio-darZelio darbuotoj ams.

4. Smurtas ir priekabiavimas draudZiamas:
4.1. darbo vietose, iskaitant vieS4sias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio

Linioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutarti;
4.2. pefiraukq pailseti ir pavalgyti mbtu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir

higienos patalpomis;
4.3. su darbu susijusiq i5lykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos metu;
4.4. srt darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravim4 informacinemis ir elektroniniq

ry5iq technologij omis, metu;
4.5. pakeliui idarb4 arba i5 darbo.

II SKYRIUS
sAvoKos

5. Pagrindin6s s4vokos:
5.1. Smurtas ir priekabiavimas - vidno ar keliq asmenq nepriimtinas elgesys, galintis

pasireik5ti ivairiomis formomis, kuriq vienos nustatomos lengviau negu kitos, tai elgesys, kai vienas
ar daugiau vadovq ar darbuotojq siekia iZeisti arbaiLeidZia darbuotojo orum4, siekia darli arba daro
neigiamq itakA jo emocinei sveikatai ir (arba) siekia sukurti arba sukuria prie5i5k4 darbo aplink4.

5.2. Smurtu laikomas asmens (-q) veikimu ar neveikimu kitam (-iems) asmeniui (-ims)
padaromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijgs su darbu, del kurio
darbuotojas patiria arba gali patirti neturting ar txtinE Lalq.

5.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyies, rases, tautybes, pilietybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiir,4, amiiaus,lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iZeisti arbaileidZiamas asmens orumas

ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prieSi5ka, Zeminanti ar ileidLianti aplinka.
Priekabiavimas gali pasireik5ti ZodLfuir ra5tu, rediau - fiziniais veiksmais. Priekabiavimo metu gali
buti taikomi iZeidus komentarai, juokeliai, Leminimas, nesidalijama svarbia informacija, asmuo

atribojamas nuo kitq kolegq, susitikimq arba pasitarimq, ignoruojamas, jam slciriamos su darbindmis
funkcijomis nesusijusios uZduotys ir pan.



5.4. Pagrindinis smurto ir'priekabiavimo skirtumas yratai, kad priekabiavimas yra
tgstinis procesas, t. y. - pasikartojantis nepriimtinas elgesys, o smurlas daZniausiai blna vienkartinis,
staigus (umus) netinkamo elgesio proverZis.

5.5. Seksualinis priekabiavimas - nepageidaujamas uZgaulus, i.odLiu, ra5tu ar fiziniu
veiksmu i5reik5tas seksualinio pobldZio elgesys su asmeniu, turint tiksl4 pakenkti asmens orumui,
ypad sukuriant bauginandiE, prie5iSk4, LeminandiE ar iLeidZiandi4 aplink4.

III SKYRIUS
DARBDAVIO IR DARBUOTOJU PAREIGOS

6. Darbdavys privalo sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas ar jq grupe
nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, lleidLiandiq veiksmq, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens
neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar fstumti ibeginklg ir
bejegg padeti.

7. Darbdavys turi pareig4 uztikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas visais su darbu susijusiais aspektais, privalo vykdyti ir privalo vertinti psichosocialiniq
veiksniq profesing rizikq, igyvendinti darbo pobudi atitinkandias prevencines organizacines ir
technines priemones profesinei rizikai Salinti ir (ar) sumaZinti ir imtis visq bfltinq priemoniq
psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai uZtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems
psichologini smurt4 darbo aplinkoj e, suteikti.

8. Darbo santykiuose darbuotojas yra laikomas silpnesni4ja Salimi, tadiau nepamir5ti
vykdyti savo pareigas privalo ne tik darbdavys, bet ir darbuotojas.

9. Kiekvieno darbuotojo pareiga vykdyti lop5elio-darZelio darbuotojq saugos ir
sveikatos norminiq dokumentq reikalavimus ir darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq
reikalavimus, su kuriais jie supaZindinti ir apmoklti juos vykdyi, ir kaip galima labiau rlpintis savo
ir kitq darbuotojq sauga ir sveikata.

orumu.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU DARBO ETIKOS TAISYKLES

10. Lop5elyj e^darlelyje toleruojama darbo kultura, pagrista abipuse pagarbair Zmogaus

1 1. Darbuotojai privalo gerbti kito asmens orum4, mandagiai ir pagarbiai bendrauti su

kitais, savo elgesiu uZtikrinti darbo aplink4, kurioje kitas asmuo nepatirtq prie5i5kq, neetiSkq,
Z eminand i q, agre syviq, :uZga:ul:r4, lLeidliandiq ve i ksmq.

12. Darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti lop5elio-darZelio siekius, garbingai
atstovauti lop5eli-darZeli vidaus ir i5ores glwenime, tinkamai reprezentuoti jo vard4 Lietuvoje ir
uZsienyje.

13. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Siais tinkamo elgesio principais:
13.1. Pagarbos principas. Vadovaudamasis Siuo principu darbuotojas pripaZista, kad

bendravimas su vaikais, jq tevais (globejais, r[pintojais), kitais Seimos ir lop5elio-darl.elio
bendruomenes nariais grindliamas asmens orumo ir nelygstamos vertes pripaZinimu bei pasitikejimu,
taip kuriant saugi4, atvtr4, savivertg ir k[rybi5kum4 skatinandi4 atmosfer4. 

,

13.2. Teisingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu,tlarbuotojas pripaZfsta
vaikq ugdymosi poreikiq ivairovg, atsiZvelgia i kiekvieno vaiko socialines, kultflrines aplinkos
ypatumus ir yra ne5aliSkas vertindamas kiekvieno vaiko pasiekimus ir paLang1, ugdymosi poreikius,
sprgsdamas konfliktus.

13.3. Zmogaus teisiq pripaZinimo principas. Vadovaudamasis Siuo principu darbuotojas
nepaheidlia vaiko teisiq ir teisetq interesq, vadovaujasi lygiateisi5kumo ir nediskriminavimo



nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytq itakosjo elgesiui profesineje veikloje.
13.4- Atsakomybes principas. Vadovaudamasis atsakomybes principu darbuotojas

nuolat tobulina savo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiskai attit<tiaarU4.
13.5- S4Ziningumo principas. Vadovaudamasis s4Ziningumo principu darbuotojas teikia

teising4 informacij4 apie savo patifii, profesinE padeti ir kompetencij4, savo profesineje veikloje
s4ziningai naudoja i5teklius, vadovaujasi lop5elio -darZelio darbo tvarkos taisyklemis,
nepiktnaudZiauja nei savo padetimi, jq nenaudoja asmeninds naudos tikslais.

13.6. Atidos ir solidarumo principas. Vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu,
Zmogi5ko solidarumo nuostatomis darbuotojas bendrauja su lop5elio-darZelio bendruomenes nariais
siekdamas geros vaikq savijautos, savo empatija ir veiksmais irodydamas suprant4s vaikq emocing
blsen4.

14. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq; paslaugq, tiesiogiai nesusijusiq su ugdymo
reikalavimas arba priemimas i5 ugdyiniq tdvq, vertinamas kaip neeti5kas poelgis,

15. Darbuotojams draudliama priekabiauti ir (arba) smurtauti, neeti5kai ir nepagarbiai
elglis su vaikais, tevais (globejais, rtpintojais), kitais darbuotojais.

16. Pastebejus nepriimtin4 elgesi, netoleruoti jo, nelaiky.ti jo pok5tu ar nevykusiu
pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia Sypsena, juoku ar kitais nepriimtin4 elgesi
palaikandiais veiksmais.

1 7. LopX elyj e-darZelyj e netoleruoj amas nepriimtinas elgesys :

17.1. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pavyzdZiui, fizinis prisilietimas, glostymas,
plekStelejimas, grybStelejimas, siekimas prisiliesti (apkabinti), prisitraukti ardiau kito asmens ir kt.)
ar tokio fizinio kontakto reikalavimas;

77.2. nepadoraus turinio informacijos demonstravimas ar siuntimas;
17.3. fkyrus domejimasis apie privatq gyvenim4, intymius santykius;
17.4. nepageidaujami komentarai del iSvaizdos, kuno formos, aprangos;
I7.5. Tleidliantys juokai, patydios, keiksmaZodlia| apkalbos, gandai, SmeiZtas,

uZgauhs gestai;

17 .6. ty(,inis darbuotojo izoliavimas darbineje veikloje;
17.7. informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie ji rinkimas ir (arba)

platinimas;
17.8. elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvg;
17.9. poveikis darbuotojui, siekiant tam tikry su darbu nesusijusiq funkcijq (paslaugq)

atlikimo.
17.10. kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje, visuomenineje, kulturineje ar

kitokioje veikloje;
17.11. nes4Zininga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose

sandoriuose, visiems darbuotojams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki
konfliktai bei intrigos;

17.12. darbuotojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos gebejimus,
asmenines savybes;

17.13. nepakantumas kitokiai kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
17.14. teises atsakyi ikritika ar kaltinimus ignoravimas;
17.15. darbuotojq ar ugdytiniq tevq (globejq, rflpintojq) iSsakomos nuomones apie

priimamus reikSmingus bendruomenei sprendimus s4moningas ribojimas arba'tgnoravimas;

V SKYRIUS .].i

PSICHOLOGINIO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PREVENCIJOS
IGYVENDINIMAS



18' Smurto ir priekabiavimo prevencija vienas is efektyviausiq biidq uZtikrinti, kaddarbuotojai ar jq grupe nepatirtq priesi5kq, neetiskq, Zeminandiq, agresyviq , tzgaulilq, izeidiliandirlveiksmq, kuriais kesinamasi i darbuotojo ar darbuoto.jq gupes garbg ir orum4, fizini arpsichologinineliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ur a*uuof.;q g*pg fbauginti, sumenkinti ar istumti ibeginklg ir bejegg padeti.
19. Lopselyj e-darzeryje igyvendinami sie prevenciniai veiksmai:
I 9. 1. pirminiai prevenciniai veiksmai:
19'1'1' psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijgsprendimai bfrtq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lvgir- galimybiq ir pagarbos zmogui principais,kad organizuojant 

{arua. !utt+ optimizuoji*ur'iifi; 
Jauvis, darbai paskirstomi po lygiai,atsiZvelgiant i darbo kr[vi, butq atsiZvelgiama i gerus darbuotojq tarpus#o santykius, efektyviaisprendziamos i5kilusios problemos ir vengiama ueiitgsianeio streso ridr"ijr*;-

19'1.2. darbuotojui turi btti aiSku, t<o is .1o tikimasi ar.u., :[ turi btti pakankamaiapmokytas, kaip atlikti savo darb4;
19'1'3' lopselio-darZelio patvirtintose Darbo tvarkos taisyklese, politikoje yra aiSkiaiitvirtinti elgesio standartai tarp darbuotojq;
19'r'4' lopselio-darZelio darbuotojai Sviediami kaip atpaiinti,identifikuoti ir reaguoti iaptinkam4 psichologini smurt4 darbe;
19'1'5' lopselis-darZelis yra paskyrgs atsaking4 asmeni - socialinf pedagog4, i kurinukentejgs darbuotojas gali kreiptis ir prasyti pugutbor, o paskirtas aslnuo turi pagalb4 suteikti arbajq organizuoti;
l9'r'6' lopselio-darzelio Darbo taryba',kuri organi zuojavisq darbuotojq apklausas delgalimo ar patiriamo smurto darbe atvejq, daro anoniminiq anketq analizes, pateikia darbdaviuii5vadas/iZvalgas kartE per metus;
19'l'7 ' nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto atvejai;
19' 1'8'. darbuotojams yra sudaryta galimybe anonimiskai teikti pranesimus apie ivykiussu detaliais paaiskinimais, nurodant smurtautojus, ,-rr.to situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus;
19 'l '9 ' lopselis-darzelis uztikrina darbuotojq ,urg4l.ru.it uta riruis su darbu susijusiaisaspektais. AiSkiai apibreziamos darbuotoiq pareigos ir atsat omybes;
19'1'10' nuolat gerinama darbo uplirku siekiant uztikrinti, kad darbo vieta bttq saugi,patogi, tinkamai irengta ir priZiiirima.
19.2. Antriniai prevenciniai veiksmai:
19'2'l' darbuotojq informavimas apie Politik4, kad visi dirbantys ar naujaiisidarbinantys darbuotojai Zinoiq'ir suprastq siektiao elgesio taisykles ir vykdomas priemones;19'2'2' informacijai skleisti pasitelkiami iisi galimi b[dai: susirinkimai, informacineslentos, informaciniai pranesimai, atmintinis, dalomoji 

^iziuguir kiti b1dai;
19'2'3' inicijuojami personalo mokymai atsiZvel[iant iporeikius ir esam4 situacij4;19'2'4' nuolat stebima situacija, atsizvelgiant I p.itt orocialines rizikos veiksnius,organizuojamas' atliekamas ir esant reikalui utnau.lira-u?fsichosocialines rizikos vertinimas.
I 9.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
19'3'1' psichologini smurt4 patyrusiq ar madiusiq_.darbuotojq psichologiniq traumq irstreso rygio mazinimas, skubiai ir ereltv"iai nagrinJjant galimo psichologinio smurto atvejus,suteikiant informacij4 apie psichologines pagalboi oryarizacijq, psichologines pagalbos telefonolinijq nuorodas ir kontaktus;
I 9 .3 .2. problemo s paviesinimas darbo kolektyve ;19'3'3' s4lygq dalyis patirtimi sudarymas organizuojant darbdotojq susirinkimus,skatinant darbuotojus kalbeti upi. ruro patirtis, informuoti;;-t"d;;r;;X; ir ieskoti pagalbos,gauti param4 is kolegq; e su'ru,r 

.

19'3'4'.stengtis iskilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu susmurtautoju, psichologo.konsultacijos rekom..rduri*u, o i"i to o"pu[*r.u, naudoti drausminespriemones - rastiSk4 ispejim4, nu5alinim4 nuo darbo, p.rk"ti-4 i kitas pareigas, atleidimE is darbo;



19.3.5. drausmines procedflros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant i
abiejrl smurto irrykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesnf smurtautojo
elgesi, objektyviai jas i5klausius;

19.3.6. po kiekvieno ivykio, perZilrimi esami lop5elio-darZelio vidaus dokumentai,
organizacines proced[ros, organizuojamas administracijos susirinkimas, kad nusprgsti k4 pakeisti,
kad panaSiq incidentq nepasikartotq. Po susirinkimo informuojami darbuotojai.

YI SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATPAZINIMAS

20. Psichologinis smurlas gali pasireik5ti daugiau nei viena netinkamo elgesio forma -
daugiausia tai priekabiavimas (kuomet pakartotinai ir sEmoningai iSnaudojama, grasinama ir (arba)
ieminama ir pan.) bei smurtas (kuomet uZpuolamas vienas ar daugiau darbuotojq ar vadovq su tikslu
paZeisti asmens orum4 ir (ar) sukurti prieSiSkq darbo aplink4).

21. Psichologinis smurtas gali pasireik5ti darbuotojo fZeidinejimu, patydiomis,
uZgauliojimu, priekabiavimu, grasinimu, nekonstruktyvia, Zeminandia kritika, Zodine agresija,
persekiojimu ir kitokiu netinkamu elgesiu.

22. Pnekabiavimas ir smurtas gali pasireikSti: fiziniu, psichologiniu irlar seksualiniu
iSnaudojimu; neetiSku elgesiu (vien4 kart4 ar sistemingai) ir nepagarbiu elgesiu kitq asmenq atZvilgiu.

23. Taikomas psichologinis smurtas gali bDti i5reik5tas: tiesiogiai (kai smurtauja pats
smurtautoj as) ir netiesio giai (smurt auj ama kito asmens,,pavedimu").

24. Gali bflti smurtavlama panaudojant informacines technologijas (elektroninius
lai5kus), mobilius telefonus (SMS Zinutes, skambudiai atostogq metu, ne darbo metu ir pan.),
visuomenes informavimo ar bendravimo platformas darbo ir nedarbo metu.

25. Psichologinis smurtas gali tureti verbalinE ir (ar) neverbaling (per balso intonacij4,
veido i5rai5k4, mimik4, gestus, k[no kalb4 ir kt.) i5rai5k4.

26. Galimos psichologinio smurto darbe formos:
26.1. tiesioginiai arba netiesioginiai grasinimai ar kaltinimai, siekiant sukelti emocini

ar frzini skausm4, ar praradim4 (pavyzdliui, grasinimai atleisti i5 darbo, bloginti darbo s4lygas,
sudarant darbo grafikus ir kt.);

26.2. pasiekimq nuvertinimas (patryzdLiui, nepagrista kritika darbuotojui del atliktq
uZduodiq, siekiant ji Leminti, iZeisti ir kt.);

26.3. SmeiZtas (pavyzdLiui, tikroVes,neatitinkandios informacijos, galindios padaryti
Zalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas ir kt.);

26.4. pasikartojandios neigiamos pastabos (pavyzdLitri, nemalonfls skirtingo turinio
komentarai ir kt.);

26.5. ignoravimas (pavyzdLiui, izoliavimas, atribojimas nuo kolektyvo ir bendrq veiklq,
nesidalinimas informacija, nuolatinis darbuotojo praSymq ir poreikiq nepaisymas, neigimas ir kt.);

26.6. manipuliavimas (pavyzdZiri, atvqai, kai darbuotojui nustatomas neadekvatus
darbo kr[vis, manipuliavimas darbo uZmokesdiu, keliami neigyvendinami reikalavimai ir kt.);

26.7.'sarkazmas (pavyzdZiui, piktas pa5iepimas, kandi ironija ir kt.);
26.8. noras iSjuokti (pavyzdLiui, darbuotojo ar darbuotojq grupes elgesys, kai kolektyvo

pajuokai yra pateikiamos asmenines ir profesines kito asmens savybes, laidomos pa5aipios pastabos
apie darbuotoj4 ar asociatyvls juokai, sukuriama prieSi5ka ir neeti5ka aplinka, kurioje darbuotojas
jaudiasi uZgauliojamas, Zeminamas ir kt.);

26.9. riksmai (pavyzdLiui, bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos ir kt.);
26.10 viesas Zeminimas (pavyzdiiui, Zeminantys komentarai'darbuotojo atZvilgiu,

komentarai, kuriais siekiama darbuotoj4 paLeminti, sumenkinti, panieka ir kt.);
26.11. iZeidimai, siekiant pakirsti darbuotojo pasitikejim4 savimi, iskaitant ir vie54

pazeminim4;



26.I2. veiksmq, pareiSkimq ar gestq, kurie nukreipti i darbuotojo savigarbqir savivertg,
siekiant paZeminti, naudoj imas.

27.Kas n6ra laikoma psichologiniu smurtu:
27 .l-kai lop5elio-darZelio direktorius irjo igalioti asmenys vertina darbuotojo dalykines

savybes, darbo rezultatus ir i5sako pagrist4 darbo verlinim4 (darbinE kritik4), kuri nera i5rei5kiama
Zeminandiai, pa5aipiai;

21 .2.kai lop5elio-darZelio direktorius ir jo igalioti asmenys tikrinaar darbuotojas laikosi
darbo sutartimi pavestq pareigq, reikalauja laikyis lokaliniq teises aktq reikalavimq (atvykti i darbq
laiku, drausti palikti darbo viet4 be tiesioginio vadovo leidimo ir kt.);

21.3. tarp darbdavio ir darbuotojo kilg nesusipratimai/diskusijos/nuomoniq
nesutapimai.

28. Lop5elio-darZelio direktorius ir jo igaliotq asmenq reiklumas darbuotojui bendrai
nera laikytinas psichologiniu smurtu, tadiau nepagristai padidintas reiklumas tik vieno darbuotojo
atLvilgiu gali buti traktuojamas psichologiniu smurtu.

VII SKYRIUS
PRANESIMU APIE GALIMA PSICHOLOGINI SMURTA IR PRIEKABIAVIMA

TEIKIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA

29. Patyrus nepriimtin4 elgesi, turinti smurto ir priekabiavimo poZymiq, patartina
ramiai, mandagiai informuoti taip besielgianti asmeni, kad Sis elgesys nepriimtinas ir turi b[ti
nutrauktas, o pastarajam nepakeitus savo elgesio - prane5ti atsakingam asmeniui.

30. Visi prane5imai apie smurlo ir priekabiavimo darbe atvejus (tiek Zodiniai, tiek
raS1'tiniai) turi bDti fiksuojami bei nagrinejami, sudarant galimybes darbuotojams teikti prane5imus
apie fvykius su detaliais paai5kinimais, nurodant smurtautojus, smurto ir priekabiavimo situacij4,
aplinkybes, galimus liudininkus ir pan.

31. Apie galimus psichologinio smurto atvejus darbuotojai gali prane5ti laisvos formos
ra5tu ar LodLiu:

3 1 .1. socialiniam pedagogui,
3 I .2. raiyti el. p. lo gopedinisdarzelis@splius. lt
32. Socialinis pedagogas, gavQs Zoding ar raSyting informacij4 apie galim4

psichologinio smurto atveji, nedelsiant privalo prane5ti lopSelio-darZelio direktoriui arbajo igaliotam
asmeniui.

33. Socialinis pedagogas atveji registruoja Galimq psichologinio smurto ir
priekabiavimo atvejq registravimo Zurnale (1 priedas).

34. Registruotus smurto ir priekabiavimo atvejus nagrindja, prevencines ir poveikio
smurtautojui priemones sifilo lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu sudarl'ta ne5ali5ka smurto ir
priekabiavimo darbe atvejq nagrinejimo komisija (toliau Komisija).

35. Komisija sudaroma i5 3 nariq (ijos sudeti turi b[ti itrauktas Darbo tarybos atstovas),
jos pirmininku renkamas vienas i5 komisijos nariq.

36.Pagal poreiki, atvejo tyrimui, i Komisij4 gali buti itraukiami ir papildomi asmenys
(specialistai, darbuotojai, klientq, tiekejq atstovai ir kt.).

37. Komisijos nariams draudiiama atskleisti bet koki4 su tyrimu susijusi4 informacijq
asmenims, nedalyvauj antiems tyrimo procedlroj e.

38. Atvejq tyrimas grindLiamas Siais pagrindiniais principais:
38.i. betarpi5kumo -visiems susijusiems asmenims (nukentejusiaj4.m, skundZiamajam,

liudytojui (-ams) sudaromos visos galimybes pateikti paai5kinimus del savo veiksmq;
38.2. pagalbos nukentejusiajam - gavus prane5im4 del priekabiavimo ir (arba) smurto,

sudaromos psichologi5kai saugios darbo s4lygos;

38.3. objektyvumo ir ne5ali5kumo -tyrimas atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq
nuostatq del aplinkybiq vertinimo;



38.4. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas del
paZeidimo ar jo netinkamo elgesio.

39. Atvejis turi bUti pradetas tirti nedelsiant, bet ne veliau, kaip 3 darbo dienas. Atvejis
turi bDti i5nagrinetas ir pateiktos tyrimo i5vados bei pasi[lytos prevencines ir poveikio smurtautojui
priemones ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo prane5imo apie atveji gavimo dienos.

40. LopSelio-darZelio darbuotojui, prane5usiam apie smurto ir priekabiavimo atveji (-
us) ir (ar) nukentejusiam yra garantuojamas konfidencialumas esant tokiam praSymui.

41. Komisija turi teisg praS1.ti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio smufto ir
priekabiavimo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiq asmenq (ivykio liudininkq, nukentejusiqjq, galimq
smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos patikslinimo ra5tu ar LodZiu ir turimq

lrodymq pateikimo.
42. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejEs smurto ir priekabiavimo atveji, galimai

ivykyje dalyvavE asmenys (ivykio liudininkai, nukentdjusieji, galimai smurtautojai) ir kiti darbuotojai
privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikaling4 informacij4.

43. Komisijai gali rinkti visus su gindu susijusius objek[vius irodymus:
43.1 . dokumentus (pvz., psichologr/psichoterapeutq konsultacijq s4skaitos ir kt.);
43.2. i5saugoti SMS Zinutes;
43.3. i5saugoti elektroninius laiSkus, persiqsti i asmeninf el. pa5t4:

43 .4. turimas nuotraukas ;

43.5. vaizdo ar garso ira5us;
43.6. liudininkus, galindius patvirtinti nederam4 kito asmens elgesi ir kt.
44. Surinkus informgcij4, organizttojamas Komisijos posddis, kuriame atvejis

aptariamas ir teikiamos i5vados bei prevencines priemones lop5elio-darZelio direktoriui. Komisijos
posedZiai protokoluojami. Atvejq tyrimo dokumentai ir irodymai kaupiami ir saugomi.

45. Jeigu darbuotojui prane5us apie galimas smurto aprai5kas Sios Politikos 31 punkte
nurodyais bUdais nesiimama veiksmq, darbuotojas patyrEs ar pastebejgs smurt4 turi ra5ti5kai kreiptis
tiesiogiai i lop5elio-d arlelio direktoriq.

46. Jeigu negaunama pagalba lop5elio-darZelio viduje, smurt4 patyrEs ar pastebejgs

darbuotojas gali kreiptis i Lietuvos Respublikos valstybinE darbo inspekcij4 (toliau - VDD su skundu
del situacijos identifikavimo ir galimo poveikio priemoniq darbdavio atZvilgiu pritaikymo; Darbo
gindq komisij4 su praSymu atlyginti turting ar neturtinE Laly del patirtq emociniq i5gyvenimq,
nepatogumq, psichologiniq sukretimq, psichologinio spaudimo ir pan., Lietuvos Respublikos
generaling prokuratfir4, siekiant gauti Prane5ej o "status4.

i

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Politika skelbiama vie5ai lop5elio-darZelio tinklalapyje www.bite.tavodarzelis.lt.
48. Darbuotojai su Sia Politika yra supaZindinami pasiraSl.tinai ir atlikdami savo darbo

funkcijas turi vadovautis Sioje Politikoje nustatytais principais.
49. Sios Politikos paZeidimas gali bUti laikomas SiurkSdiu darbo pareigq paZeidimu ir

taikoma atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos
teises aktuose.

50. Politika tvirlinama, keidiama ir naikinama lopSelio-darielio direktoriaus isakymu.

SUDERNTA



Siauliq lopSelio-darLelio,,Bite"
smufio ir priekabiavimo prevencijos politikos
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