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DARBUOTOJU PSICHOLOGTNTO SAUGUMO UzTilGrN[&rO POLITIKA IR JOS

IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo politikos ir jos igyvendinimo tvarkos apraSas
(toliau - Apra5as) nustato principus, kuriais vadovaujamasi Kauno rajono Samylq kulttiros centre (toliau

- Centras), siekiant uZtikinti darbuotojq psichologini saugum4, psichologinio smurto ir mobingo darbe
prevencijos principus, jq igvendinimo priemones, psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejq
registravimo ir nagrinejimo tvark4.

2. Apra5o tikslas - uZtikrinti psichologinio smurto ir mobingo prevencijos igyvendinimq,
psichosocialines rizikos valdym4 ir saugios darbo aplinkos kDrim4 visiems Centro darbuotojams.

3. ApraSas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Profesines rizikos
vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2OI2 m. spalio 25 d. isakymu Nr.Al-
457N-961, Psichosocialiniq profesines rizikos veiksniq tyrimo metodiniais nurodyrnais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. rugpjudio 24 d. isalq,mu Nr. V-699/A1-241, Tarptautines darbo organizacijos
Konvencija Nr. 190 ,,Del smurto ir priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje" ir Rekomendacija Nr.
206 ,,Dd smurto ir priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje".

4. Pagrindines Apra5e vartojamos s4vokos:

4.1. Atsakingas asmuo - direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ psichologinio
smurto ir mobingo prevencijos veikl4 istaigoje.

4.2. Bauginimas - priekabiavimo forma, kuri apibfldina $esming4 ar g4sdinandiq darbo aplink4,
kurioje Zmoniq grupd ar atskiras asmuo patiria baimes ar nesaugumo jausm4 ddl kitos grupes Zmoniq ar
atskiro asmens neigiamo ar nedraugi5ko elgesio.

4.3. Nukentejusysis - darbuotojas, patyrgs ar galimai patlrgs psichologini smurtq ir mobingq
darbe.

4.4. Mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiSkiantys nuosekliu
ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prie5 darbuotoj4, kuriuo paZeidZiama darbuotojo fizine, socialin€
ar psichologind gerove, maZinamas darbuotojo produktyvumas ir pasitenkinimas darbu. Mobing4 gali
taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarim4 ar galios svertq turintis asmuo, tiek darbuotojrl gupe.



.1.5. Prane5imas 2odinis artra ra5l.tinis infbrmacijos pateikirnas apie psichologini smun4 ir
mobinga darbe.

4.6. Priekabiavimas nepageidaujamas elgesys. kai l1'ties, rrxes. tautybes. pilietybes. kalbos.

kilmes. socialines padeties, tikejimo. jsitikinimq ar paZiIrq, am2iau;. lytines orientaci.jos. negalios.

etninds priklausomvtres. religijos pagrindu siekiama i2eisti arba iZeidiiamas asmens orumas ir siekianra

sukurli alba sukuriama bauginanti, prieiiika,Zeminanti ar !ieidiianti aplinka.

4.7. Psichologinis smurtas - tai pasikarto.jantis ne tlzi5kai Zalojantis elgesl-s, besiremiantis galios

sant'r,kiu. kur! Zmogus naudoja tame santyky.ie silpnesnio asmens atZ'r'ilgiu. del kurio pastarasis daZnai

patiria psichologing traum4. Tikslas kontroliuoti kitq 2mogq ji iieminant. menkinant. izoliuojant.

nutildant ir taikant kitas panaSias 5tratcgi.ia\.

4.8. Stresas darbuotojo reakcija ! nepalankius darbo s4lygq, darbo reikalavimq. darbo

organizavimo. darbc, turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su darbdaviu ir (ar)

trcd iaisiais asmenimis psiclT osocialinius veiksnius.

.1.9. Psichosocialinis veiksnys veiksnys. kuris del darbo s;alygq, darbo reikalavimq. darbo

organizavirno. darbo turinio. darbuotoiq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiq sukelia

darbuotoj u i psichinl :rres4.

4. 10. Psichosocialine rizika - rizika darbuoto.lq psichinei ir fizirLei sveikatai bei socialinei gerovei.

kuriil kelia psichosocialin iai veiksniai susijg su darbo santykiais.

5. Kitos Apraie naudojamos s4vokos suprantamos ir aiSkinamos taip. kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos l)arbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos lstalyme ir Psichosocialines rizikos
vefi inimo metodiniuose nurodl'muose,

6. ApraSas taikomas visiems lstaigos darbuotojams nepriklauscmai nuo jq uZimamq pareigq ar

sudar)tos darbo sutarties r[5ies.

IT SKYRIIIS

IfARBUOTOJU PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINI]VIO POLITIKOiS PRINCIPAI

7. ]staigoje nr:toleruojamas bet kokia fbrma pasireik5ti galintis psichologinis srnurtas - nuolatine

nepagrista kitika. sarkazn.ras. pasikarto.jandios nepagristos pastabos, Saukimas, ignoravimas, SmeiZtas"

manipuliavimas, vieias Zeminirnas, noras iSjuokti. tydiojimasis, pasiekirnq nuvertinimas. priekabiavimas.
grasinimas panaudoti.ieg4, atleisti iS darbo ir pan.

8. Istaigoje netoleruojamas bet koks veikimas, kuriuo siel,liama sukelti f].zines. socialines.

psichologines skriauclos baimg.

9. {staigoje netoleruojamas bet kokia fbrma pasireikSti galinti:; mobingas: ntLoseklus ilgalaikis
netinkamas elgesys. fizines. socialines ar psichologines geroves paZeidimas bct kuriq darbuotojq
atZv ilgiu.

10. lstaiga darb4 organizuoja taip. kad butq kuriama saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka. kad

darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prieiiSkq. neetiSkq. ieminandiq" agresyviq. uZga.uliq. jZeidZiandiq



veiksmq, kuriais kOsinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbE ir orum4, fizini ar psichologini

asmens nelieEiamum4 ar kuriais siekiama darbuotojq ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar jstumti j
beginklg ir bejegg padeti.

11. Organizuojant darb4 yra atsiZvelgiama I psichosocialing rizik4 ir psichosocialiniq rizikos
veiksniq poveiki visiems Centro darbuotojams. Esant poreikiui, konsultuojamasi psichosocialinio darbo

sqlygq gerinimo klausimais su specialistais.

12. Istaiga imasi priemoniq, kad kaip imanoma efektyviau b[tq igyvendinamos psichologinio

smurto ir mobingo darbe prevencijos priemonds, ir skatina darbuotojus apie galimai patirtus ar pastebetus

psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus anonimiSkai ar atskleidZiant savo tapatybg prane5ti Siame

Apraie nustatyta warka, atvirai kalbdti Siomis temomis, rodyti netolerancij4 tokiam elgesiui.

13. |staiga uZtikrina darbuotojams galimybg teikti klausimus, siiilymus, pra5ymus ir (ar) skundus

dal pastebeto ar patiriamo psichologinio smurto ir (ar) mobingo darbe. Visi asmenys, susijg su

psichologinio smurto ir mobingo darbe atveju, turi galimybg iSsakyti savo poZiurj.

14. [staiga uitikrina pateiktq duomenq konfidencialumq ir taiko asmenq, pateikusiq informacij4

apie paZeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

ItI SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE APRAISKOS

15. Centre psichologiniu smurtu ir mobingu laikomos 5ios taktikos:

l5.l . PaZeminimas - vieno asmens ar grupds elgesys kito asmens ar grupes atZvilgiu,

tydiomis arba atsitiktinai uZgaunant pastarojo savigarb4. Asmuo, suvokiantis elgesi kaip jo paZeminimq,

iSg1.vena paZeminimo jausmq. PaZeminimu tiesiogiai arba netiesiogiai akcentuojamas Zeminamo asmens

nelygiaverti5kumas, Zeminandio prana5umas ir socialin0 hierarchi.ia. Zeminimas visuomet laikomas

psichologiniu smurtu ir yra sudetinis mobingo elementas.

15.2. Bauginimas - tai prie5i3ki, neetiSki, Zeminantys, agrcsy/[s, uZgauliojantys, iZeidZiantys
veiksmai, kuriais kesinamasi j atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orumq, fizini ar psichologini

asmens neliediamum4, siekiant darbuotoj4 arjq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti ibeginklg ir bejegg

padeti.

15.3. Kompetencijos Zeminimas asmuo tampa nuolatiniu neobjektyvios kritikos objektu, t. y.

apie asmeni nuolat blogai atsiliepiama, jo darbas nuolat menkinamas, vieSai abejojama jo
kompetencijomis ir pan.

15.4. Socialine izoliacija - su asmeniu yra vengiama bendrauti net ir darbiniais klausimais,

asmeniui nesuteikiama visa darbui reikalinga infbrmacija, asmuo ignoruojamas, su asmeniu nebendrauti

raginami ir kiti kolektyvo nariai.

I 6. lstaigoje psichologiniu smurtu ir mobingu laikomi Sie veiksmai:



l6.l. boikotas (asmens socialirre izoliaciia. darbui reikalingos irribrmacijos neteikimas, dalinis, ne

visos intbrmaci.jos tcikirras ir pan.):

I 6.2. priekabiavimas (u2gaulus elgesys. nepagarbus lrendravimas, nepagrlstos pretenzijos ir pan.):

16.3. patl,dios; (prieiiSki. nee1i5ki. Zeminantl's. agresyvus. uZgcnrliojantys, i2eicZiantys veiksmai.

pasi:;akymai ir pan.);

16.4. klaidingos infbnracijos pateikimas" SmeiZtas (informacijos. neatitinkandios tikroves ir

salirrdios daryti Zal4 asmens garbei ir orumui, skleidimas. neteisingos infbrmacijos perdavimas. siekiant

suklaidinti ir pal .):

16.5. materialusis kenkimas (priemoniq. reikalingq darbui ar kitq daiktq pasisar inirnas.

sunaikinimas ar suga(linimas ir pan., srekiant apsunkinti ar trukdyti asmens darb4).

17. Psichologiniu smurtu ir mobingu istaigoje laikomi veiksmai Siose srityse:

17.1. poveikis saviraiikai ir komunikacijai (veiksmai, sunkinanl.ys galimybg as;menl aktualizuoti

kaip sociali4 but),b9 ir palaikyti r'.viius su aplinkiniais. kai apribota galirnybe iireikiti savo nuomong.

kalbantis asmuo nuolat pertraukiamas, kai bendraujama pakeltu tonu. iaukiama. garsiai barama. asmcns

Jarbas nuolarinds kririkos taikini.ie. kritikuojamas privatus asmcn.' ulrenima.. asmuo terorizuoirmas

telefbnu, grasinama 2odZiu. raStu. su asmeniu vengiama kontaktuoti. atsiribojama paniekinandiais

Zviltr;sniais, gestais, vengiama kontakl.o kalbant uZuominomis, liesiogiai nieko nepasal<ant ir pan.). iiais
veiksmais kdsinamar;i i asnreninE ir darbing saviraiSkq" nutraukiami socialiniai kontaktai asmLro

socialiai atskirianras ir bauginarnas:

17.2. puolimas socialiniq santykiq srit),je (su asmeniu nutraukiami konrunikaciniai 11-Siai

nebekalbama. neberrdraujama. nereaguoiama, darbo vieta perkeliarna i kit4 patalp4, toliau nuo

benclradarbiq. bandoma bcndradarbiams drausti bendrauti su asmeniu. socialiniai rySiai nutraukiami

verbaliniu ir neverbaliniu ll,gmenimis. lokaliai pabre2iama distancija taq) asmens ir bendradarbiq);

17.3. reputacijos" autoriteto puolimas (siekiama sumenkinti asmens repulacijq ir itikinti jo
menkavertiSkumu: apie puolamqji nr.rolatos neigiamai atsiliepiama. a.smuo tampa rruolatiniu paskalq

objektu, asmuo iSjuokiamas. paiiepiamas. skleidZiama nuomond, itarimai. jog asmuo g:ali b[ti psichiSkai

nesr,eikas. pamegd2io.limas siekiant pasiSaipyti. puolamos politines arba religines asmens paZiIros.

juokiarnasi i5 privataus gvvenimo. pa.iuokq ob.lektu tampa taut),be, rase, lytis. amZius. asmuo verdiamas

atlikti darbus, kurie Zalingai veikia .jo pasqmong, darbinis inaSas be pagrindo vertinamas neigiamai.

abejojama visais asmens sprcndimais, asmeniui adresuojami keiksmaZodZiai arba kitokie neigiami

2od2iai. seksualinio pob0dZio uZuominos arba verbaliniai seksualiniai pasi[lymai, asrnens autoritetas ir
reputacija puolami neformaliaisiais komunikacijos kanalais, naudojantis iSankstinemis neigiamomis

nuo:itatomis. prietarais ir stereotipais. tokie veiksmai asmeniui kelia skausmq ir surrkina gyn1b4" nes

stereotipine inlbrmacija nediskutuo.iama ir negrind2iama objektyviais !rodymais):

17.4. pasikesinimas i profesirrE ir gyvenimo kok-vbq (beprasmiq, neatitinkanriiq kompetencijos

uZduodiq skyrimas. nuialinimas nuo sridiq. uZ kurias asmuo buu,o atsakingas, pernelyg didelio
(disl<rim inuojandio. neadekvataus) darbo kr[vio skyrimas, pcrdctas clarbo kontroliavimas ir nereal[s

terminai. uZduotys. l<urios virSija asrnens gebe.iimus, i5 anksto 2inant, kad.ios nebus atliktos arba bus



atliktos ne be priekai5tq, nuolat skiriamos naujos uZduotys, skiriamos iZeidZiandios darbo uiduotys,
skiriamos darbo uZduotys, kurios vir5ija kvalifikacij4 siekiant parodlti, kad asmuo nesugeba dirbti);

17.5. tiesioginis puolimas sveikatos srityje (grasinama panaudoti fizingjegq naudojama

fizine jega siekiant pamokyti, gnrbus elgesys, daroma materialine iala arba verdiama patirti iSlaidas,
seksualinis priekabiavimas).

18. Pastebetas fizinio ar psichologinio smurto atvejis darbe turi buti sprendZiamas konkrediais
veiksmais ir bendromis pastangomis, numatant fizines ir psichologines rizikos prevencines priemones.

19. Darbdavio atliekamos patikros, ar darbuotojas tinkamai laikosi darbo sutartimi, vidaus teises
aktais prisiimq isipareigojimq, pagristos pastabos d6l darbo triikumU, t. y. konstruktyvi kritika, kuri
i5reiSkiama pagarbiai atsiZvelgiant i fakting situacijq, tinkamai ir objektyviai ivertinus darbuotojo veikl4,
tarp darbdavio ir darbuotojo kilg nesutarimai, diskusijos, nuomoniq nesutapimai negali blti vertinami
kaip psichologinis smurtas ar mobingas.

IV SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO PRE,VENCIJA

20. Centre ).ra patvirtintas Lygiq galimybiq politika ir jos igyvendinimo tvarkos apra5as, Darbo
tvarkos taisykles, Korupcijai atsparios aplinkos kiirimo politika ir kiti vidaus dokumentai, kuriuose
ai5kjai ftvirtinti Centro bendruomenes (valdymo organq nariq, destltojq, studijuojandiqlq, administracijos
darbuotojq) elgesio standartai.

21 . |staigos taikomq prevenciniq priemoniq tikslas - kiek imanoma greidiau sustabdyti arba
pakeisti nepriimtinus veiksmus, kuriais kdsinamasi i atskiro darbuotojo arjq grupes garbg ir orumq, fizin!
ar psichologin! asmens neliediamum4.

22. lstaigoje numatltos ir taikomos Sios pagrindinds psichologinio smurto ir mobingo darbe

prevencines priemones :

22. 1. psichosocialinds aplinkos gerinimas:

2.1.1. darbuotojams turi bfrti aiSku, ko i5 jq tikimasi darbe - prieS pradedant dirbti darbuotojai
supaiindinami su darbuotojo darb4 reglamentuojandiais istaigos vidaus dokumentais, darbo funkcijos
aiSkiai apibr6itos darbuotojq pareigybes apra5ymuose, darbuotojai apmokomi atlikti konkredias darbo

funkcijas, ai5kios kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribos;

22.1.2. st darbu susijg sprendimai pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos

Zmogui principais, darbuotojq darbo kr[vis sudaromas taip, kad nepaZeistq teis6s aktq reikalavimq,

darbai paskirstomi po lygiai, tinkamam uZduodiq atlikimui turi pakakti laiko ir pan.

22.2. frzinds darbo aplinkos gerinimas - uZtikrinti, kad darbo vietos btrtq patogios ir saugios, t. y.

atitinkandios dmbo vietoms nustatytus teises aktq reikalavimus;

22.3. lstaigos kulttiros ugd5nnas * darbuotojq ir vadonl bendradarbiavimas pagristas pagarba ir
atvirumu, netoleruojamas bet kokios formos kit4 asmeni diskriminuojantis elgesys.



22.4. psichologinio smudo ir rnobingo darbe atvej q registravimas ir nagrinejimas - sudar.n-tos

s4lygos darbuoto.jams teikti praneSimus. itvirtinta speciali praneSimq nagrinejimo tvarka. Darbuotojq.

patyrusir.l arba galimai pat.vrusiq psichologini smurt4 ir mobing4 darbc, vciksnrq schema paleikiama

Apra5o I priede.

22.5. darbuotojq infbrmavirnas ir mokymas:

22.5.1. darbrLotojai intbmuojami (susirinkimq ar susitikimr"L metu. darbuotojq instituciniu

elek.roniniu pa5tu ar vidaus infbrmacinds sistemos priemonemis) apie psichologinio sausumo

u2til.rinimo politik4, siekiamo pozityvaus elgesio taisykles. vykdomas prriemones;

22.5.2. darbuorojams ir vadovams organizuojami mokymai ugdant psichologinio smuno ir
mobingo atpaiinimo. eliminavimo, komunikavimo. darbo komandoje. toleranciios ugdymo

kompetencijas, vvkdomos apl<lausos;

22.6. nuolat stebima situacija. atsi2velgiant I psichosocialines rizikos veiksnius, organ izLr..r iarna:.
atliekamas ir csant poreikiui atnaujinamas psicl, osocialines rizikos veninirnas;

22.7. visapuse ir neatideliotina pagalba psichologini smurt4 ir mobirrgq darbe patrru:iems

asmenims - psichologo paslaugq prieinamumas. teisine pagalba. reikalingos infbrmacijos (psichologq"

psichiatrq. socialiniu darbuotojq. psichologines pagalbos organizacijq ir kt.). nuorodq ar kontaktq

suteikimas, saugiq darbo sq]1-gu u2tikrinimas tvrimo metu ir kt.l

22.8. poveikio priemon€s taikomos, atsiZvelgiant j padaryto pa2eidimo sunkurnq, trukmg. kaltes

fbnr4 ir r'[Sj. ankstesnius paieidimus. kitas svarbias aplinkybes.

23. U2 psichologinio smuno ir mobingo prevenciniq priemonirl (toliau - prevencinds priemones)

oruanizavim4 ir igyvendinimq atsakinga Zmogiskqiq isteklirl tarnyba. Prane5imLrs del galimai patirto

psichologinio smurto ir (ar) mobingr: priima. registruoja. pateikia infbrmacij4 direl:toriui. vykdo 5iq

praneiimq nagrinejinro kontrolq dilektoriaus isakymu paskinas darbuotoias (toliau atsakingas asmuo).

24. Prevencines priemones perZiririmos (atsiZvelgiant i istaigoie l)ustatvtas psichologinio smufto ir
mobingo darbe aprailikas) ir, esant poreikiui. atnau-jinamos.

25. I5nagrinejus psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejj gali b[ti numatomos papildomos
prevencin6s priemonds.

V SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMIIRTO IR MOBINGO DARBE ATVEJ(I NAGRINEJnIO TVARLA.

26. Centras u;Ztikrina. kad praneSejas bus apsaugotas nuo prieSiiiko elgesio ar ne igiamq pasekmiq.
jeigu pateiks praneSirn4 del galimo psichologinio snrurto ir (ar) mobingo atvejo.

27. Darbuoto]as, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smufto ar mobingo anejl. turi teisq

(taip pat ir anonimiSkai) apie j j praneSli:

27. I . elektroni niu pa5tu pasiti kei i masa4gmai l.com ;



27.2. atsiundiant pranesim4 pastu;

27.3. praneSant savo tiesioginiam vadovui, kuris informacij4 perduoda Apra5o 23 punkte

nurodytam atsakingam asmeniui.

28. Prane5ime rekomenduoiama nurodlti:

28.1. praneiimo dat4;

28.2. prane5ejo vardq, pavardg, elektroninio pa5to adresq, telefono numeri;

28.3. jei yra Zinoma, informacij4 apie asmenl, kurio veiksmai yra skundZiami (galimo paZeidejo)

- vard4, pavardg, pareigas, kitus Zinomus duomenis (elektroninio paito adres4, telefono numeri);

28.4. ivykio situacij4, aprai5kas, padarymo laika (datq) ir aplinkybes;

28.5. galimus liudininkus (vardus, pavardes ir Zinomus kontaktinius duomenis);

28.6. kitq turimq informacij4 (vaizdo ir (ar) garso iraSus, nuotraukas, susiraSinejim4 elektroniniu
pa5tu ar trumposiomis Zinutdmis ir pan.);

28.7. suformuluotq reikalavim4 / praSymq.

29. Visus praneSimus atsakingas asmuo registruoja dokumentq vald),rno sistemoje

konfidencialumo reZimu. taip pat uZpildo Psichologinio smurto ir mobingo darbe awejq registravimo

form4 (2 priedas).

30. Jei prane5imas gaunamas paStu, dokumentq valdymo funkci.jas atliekantis darbuotojas

praneSimo neregistruoja. Nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, j[ perduoda atsakingam

asmeniui, kuris uZregistruoja j i dok-umentq valdymo sistemoje.

31. Atsakingas asmuo gaut4 informacijq nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, ivenina ir
pateikia direktoriui. Direktorius, susipaZings su pateikta informacija del galimo psichologinio smurto ir
(ar) mobingo atvejo, nurodo atsakingam asmeniui inicijuoti atvejo tyrim4.

32. Galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja, prevencines

poveikio priemones si[lo direktoriaus [sakymu sudaryta psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejq

nagrinejimo komisija (toliau - Komisija).

33. Komisijos narys, prieS pradedamas darb4 Komisijoje, turi pasira5l'ti ne5ali5kumo deklaracij4 ir
konfidencialumo pasiZadejim4 (3 priedas). Kilus pagristoms abejonems d€l ne5aliSkumo ir

nepriklausomumo, komisijos narys turi nusiSalinti nuo prane5imo nagrinejimo ir sprendimq priemimo.

34. Komisija turi teisg kviesti atitinkamq sridiq specialistus (toliau - ekspertus) dalyvauti

Komisijos posedZiuose. Pasira5g neSaliSkumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejimq, ekspertai gali

dalyvauti Komisijos darbe. Priimant sprendimus ekspertai nebalsuoja.

35. PraneSimo nagrinejimo principai:

35. l. Operatpr.rmas - atvejo nagrin€j imas atl iekamas per imanomai trumpiausi4 termin4.



35.2. Betarpiilkumas, visiems; su atveju susijusiems asmeninrs (nukentej usiajam. smurtavusiam

ar lgalimai smurtavusiam darbuotojui. liudininkui(-ams)) sudarc,rnos visos galimybes pateikti

paai:lkinimus;

35.3. Nejali5kumas - atvejis nagrinejimas objektyviai. bc iSankstiniq nuostatq del aplinkybiq

vertinimo.

36. Konfldencialumas - drauclZiama atskleisti bet kokia infbrnracij4. susijusiq. su psichologinio

snrurto ir mobingo darbe atvejo nagrinejimu. tyrimo procese nedalyvau.]antiems asmenilns.

.17. Kom isiio:. l'un kciios:

37. l. Ne veliau kaip per 5 darbo dienas elektroninio ryiio priertonemis inforrnuo.ia atitinkamus

asmenis (praneiej4 ir galimq paZeide.j4. kitas suinteresuotas tyrimo Salis) apie tyrimo pradejim4. jeigu

Komisijai yra Zinorni kontaktiniai duornenys. ir, jeigu reikia, prario pateikti su tyrimu susi.jusia

infbrmacija bei paaiSkinimus. PaaiSkinimai gali buti pateikti ra5tu arba ZodZiu. PaaiSkinimus teikiant

Zod):iu daromas garso ira5as ir jo pzrgrindu parengiamas iSsamus protokolas. Protokolo nuora5as

eleklroniniu paitu siundiamas susipaZinti paai5kir,imus pateikusiam iasmeniui. Asmuo. kurio praSorna

pateikti paaiSkinimus, yra inlbrmuo.larnas apie tai. kad, nepatcikus paaisikinimq, bus larkorna. kad asmuo

arsisakc lcises blti ii<lausl tam

37.2. Jeigu reikalinga. surinkti papildom4 infbrmacijq, susiiusi4 su pranerSimu, iisiaiSkinti
papildomas ivykio apl i nkybes.

37.3. I5nagrirreti psichologinic, smurto ir mobingo darbe atveji per imanomai trumpiausi4 laik4.

bet ne veliau kaip per I menesi nuo praneSimo gavimo dienos. Kal del objekt-vviq prieZasdiq per ii
terminq praneSimas negali b0ti i5nagrinetas, nagrinejimo terminas gali brrti pratgstas, bet ne ilgiau kaip l0
darbo dienu. I-ikus ne rnaZiau kaip 2 darbo dienoms iki termino pabaigos. Centras iSsiundia asmeniui

praneSirn4 raitu. nurc,dydama skundo nagrinejimo pratEsimo prie2astis.

37.4. ISnagrinejus psichologinro smufto ir mobingo darbe atveji., raitu pateikti iivad4 direktoriui,
kuris priima sprcndim4 del tolesniq veiksmq ir (ar) priemoniq taikymo. Apie priimt4 sprendim4

infor:muoti darbuotojrtr, pateikusi praneSim4 (ei darbuotojas to pageidavo).

38. Komisija turi teisE:

38.1. siullti direktoriui nukentejusia.iam suteikti galimybg nr:atvykti i dartro viet4. kol bus

nagrinejimas praneSimas:

38.2. teikti pasillymus direktrrriui del tolimesniq veiksmq priemimo nukente.jusiojo ir a:nrcns.

kuris elgesi netinkamai ar del kurio darbuotojas patyre psichologini smufi4 ir mobing4. atZvilgiu:

38.3. rekomenduoti Centro dirr:ktoriui atmesti praneiim4, kaip nepagrjst4.

39. Praneiim4 nagrineti atsisak.oma, ieigu:

39. | . neimanoma pradeti tvrimo del duomenq tr0kumo arba jeiglr prane5imo tekstas neiskaitomas,

o praneSe.ias Komisijos pra5yrnu per nustatvt4 terminq jq nepateikia ar nepatikslin:r. arba nera kitos
galirnybes patikrinti ir (arba) patikslinti pateiktus duomenis;



39.2. prane5ime nurodltq aplinkybiq tyrimas nepriklauso istaigos kompetencijai. Kai prane3im4

nagrineti nepriklauso istaigos kompetencijai, ne veliau kaip per 3 darbo dienas apie tai el. paStu

prane5ama praneS6jui, jeigu yra Zinomi jo kontaktiniai duomenys.

39.3. prane5imas tuo padiu klausimu buvo iSnagrinetas, yra nagrinOjamas (eigu informacija apie

tai yra Zinoma Centrui) arba pagal lstatymus turi biiti nagrinejamas teisme;

39.4. pakartotinai pateiktas prane5imas tuo padiu klausimu jau buvo i3nagrinetas Centre, i5skyrus

atvejus, kai nurodoma naujq aplinkybiq ar pateikiama naujq faktq.

40. Centras, atsiZvelgdamas i Komisijos pateikt4 psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejo

tyrimo iSvad4, nedelsiant imasi priemoniq pa3alinti susidariusiq situacijq, vadovaujantis Darbo kodekso

nustat)ta tvarka turi teisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo, imasi kitq bendrosios psichologinio smurto

ir mobingo prevencijos priemoniq.

41. Centras uztikina galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejo nagrinejim4 neformaliu

bldu, nukentejusiojo asmens nuoZi[ra. Jeigu paaiSkeja, kad nera galimybiq atve.io i5sprgsti neformaliai

tarpininkaujant, butina taiklti praneSimo nagrin€jimo procedlrq.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Apra5as priimamas, gali buti keidiamas ar pripaZistamas netekusiu galios Centro direktoriaus

isakymu.

43. Sis Apra5as jsigalioja kit4 dienq po paskelbimo Centro vidaus informacindje sistemoje.

44. Psichologinio smurto ir mobingo darbe atvej is laikomas darbo pareigq ir akademines etikos

paZeidimu. UZ tokius paZeidimus taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos ir Centro vidaus

teises aktuose.





Darbuotojq psichologinio saugumo uZtilcinimo
politikos irjos igyvendinirno tvarkos apraio
1 priedas

DARBUOTOJU, PATYRUSIU ARBA GALIMAI PATYRUSIU PSICHOLOGINI SMURTA
rR MOBTNGA DARBE, \'EIKSMV SCIIEMA .

Veiksmq taikymas

Tiesiogini Perduoda gaut4 informacij4

keiptis i 
vadovq atsakingam asmeniui

Kai netinkamai elgiasi
bendradarbiai, paslaugq
vartotojai ar kiti tretieji

asmenys Pranesti

Nustatlta tvarka

Atsakingam Perduoda arveji

asmeniUi nagrinCti Komisiiai

Praneiti

Kai netinkamai elgiasi
tiesioginis vadovas arba

tiesioginis vadovas nesiima Kreiptis i
veiksmq

Svarsto gautq informacijq ir
, nurodo atsakingam asmeniui

drrelfionq inicij uoli atvejo rlrimq

. Profesing s4iuncq, darbo taryb4;
Visai atvejais, iskaitant ir kai . ValstybinQ darbo inspekcijq;

darbuotojas negauna pagalbo5 Gali kreiptis i . Darbo ginEq komisrjq;
. Generaling prokurattuq (norint gauti
praneS€jo starus4);
. Bcndrosios kompetencij os teisrnus.

- pagrindiniaiveiksmai;
- galimi kiti veiksmai.





Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikinimo
politjlos irjos fgyvendinimo tvarkos apraSo

2 priedas

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PRANESIMU REGISTRAS

Eil.
Nr.

PraneSimq teikianiio
asmens vardas- navard6

Pateikimo
drta

Trumpas psichologinio smurto ir mobingo darbe
atveio anra5vmas Priimtas sprendimas





Darbuotojq psichologinio sauguno uitikrinimo
politikos irjos igyvendinimo tvarkos apraio
3 priedas

NESALISKUMO DEKLARACIJA IR KONFIDENCIALUMO PASILADEJIMAS

20 m.
Kaunas

Biidamas Psichologinio smurto ir mobingo atvejq nagrindjimo komisijos (toliau - Komisija)
nariu, pasiiadu:

1. Objektywiai, dalyki5kai, be i5ankstinio nusista[mo, vadovaudamasis lygiateisi5kumo,
nedislriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas.

2. Pa2ymiu. kad neruriu jokiq privadiq interesq. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiq su
Komisijoje nagrinejamq atvejq tyrimu, taip pat nera kiq aplinkybiq, del kurir+ galetq atsirasti
privadiq interesq kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos vieiqjq ir privadiq interesq
derinimo valstybindje tamyboje istatyrnq.

3. Jei privat[s interesai egzistuoja ar gali atsirasti, pasiZadu apie tai prane5ti Komisijos
pirmininkui ir visuomet nusi5alinti nuo tyrimo ir sprendimo priemimo.

4. AS suprantu, kad, vykdydamas(-a) savo pareigas Komisijoje, turesiu prieigq prie
informacij os apie asmenis, kuriai taikomas konfi dencialumo reikalavimas.

5. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, pateikusio prane5im4 d6l
galimai patirto ar pastebdto psichologinio smurto ir mobingo, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar
netiesiogiai identifrkuoti leidiianti informacija, taip pat informacija gauta tyrimo metu i5 kitg
suinteresuotq Saliq.

6. ]sipareigoju tretiesiems asmenims neatskleisti informacijos, kuri man taps Zinoma
dirbant Komisijos nariu(-e). PaZadu man patiketus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali
informacija, saugoti tokiu b[du, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar
pasinaudoti.

7. Ad Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo santykiq galiojimo laikA
Kolegijoje, taip pat man pradejus eiti kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

8. AS esu ispetas(-a), kad uZ Sio pasiZaddjimo nesilaikyrn4 turesiu atsaklti pagal Lietuvos
Respublikos istatymus.

(paraias) (vardas ir pavardd)




