
KAUNO RAJONO SANII.LU
SMURTO IR PRIEKABIA

1. Samylq kultiiros centro (toliau - Centro)
politika (toliau - Politika) nustato smurto ir pri
priekabiavimo formas, supaZindinimo su smurto ir
pranesimq apie smurtQ ir priekabiavim4 teikimo ir
pranelusiq asmenq ir nukentejusiq asmenq apsaugos

elgesio (darbo etikos) taisykles ir kit4 informacija, susij

2. Politika taikoma visiems Centro

3. Centro darbuotojq nurodymai. veiksmai ir
verlybcmis.

4. Politika parcngla vadovaujantis Li
Valstybines darbo inspekcijos smurto ir
rekomendacijomis.

5. Politikos igyvendinimui Centro
(iskaitant ir komisijos pimininkq. Vienas i5

skiriamas atsakingas asmuo.

II SKYRIUS. POLITIKOJE NA

6. Centro smurto ir priekabiavimo prevencijos

6.1. Darbuotojas - Centro darbuotojas,

6.2. Atsakingas asmuo - Centro
gaunantis praneSim4 del priekabiavimo ir (arba) smurto

6.3. Komisija - Centro direktoriaus isaklmu
darbe tirti.

6.4. Nukentdjusysis - Centro darbuotojas, prie
smurtas.

smufio.

darbe.

6.5. Skundiiamasis - asmuo, ddl kurio el

6.7. Gr6sm6 - gresianti paddtis, pavojus,

tikimyb6, kad toks bus. Gresme gali blti akivaizdi (-ios

grdsmds pasekmds (ivairus smurtas, taikomos

engimas, patydios ir t. t.). Gresme laikltinas

6.6. Prane5imas - Zodinis arba ra5vtinis i

valandq arba pa5iepiandio vaizdo !ra5o, el. imq platinimas vidiniame tinkle, kai del Siq
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TOROS CENTRO
PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS. BENDR OS NUOSTATOS

smurto ir priekabiavimo prevencijos

atpaZinimo bfldus, galimas smurto ir
prevencijos priemonemis tvark4,

tvark4, apie smurtq ir priekabiavimq

ir jiems teikiam4 pagalb4, darbuotojq

su smurto ir priekabiavimo prevencija.

turi b[ti pagristi sqiiningumu ir etindmis

Respublikos darbo kodekso nuostatomis,

prevencijos politikos rengimo metodin6mis

isakymu sudaroma komisija i5 3 darbuotojq

nariq turi biiti darbo tarybos atstovas) ir

AMOS SAVOKOS

naudojamos s4vokos:

pagal darbo sutarti.

isakymu paskirtas darb uotoj as, pirmasis

ir informuoj antis Cenho direktoriq.
komisija smurto ir priekabiavimo atvejui

priekabiavo ir prie5 kuri buvo panaudotas

pateiktas prane5imas del priekabiavimo ar

pateikimas apie smurtq ir priekabiavim4

ivairius grdsmingus ivykius, kaip reali

ir neakivaizdi (-ios), pagrindinis elementas yra

ignoravimas, izoliavimas, priekabiavimas,

persekiojimas darbo metu ir (ar) po darbo



gresmiq gali kilti realus smurto ir (ar) priekabiavimo

gr6smes paryzdZiu laikytina situacijq kai

elgesio darbe prieZastimi, neigiamai veikti emocing

ateityje, emocinei itampai gerokai i5augus, gali kilti
situacijos, kurios gali padidinti darbuotojo pa.ZeidZi

6.8. Smurtas ir priekabiavimas - vieno ar
pasireikBti ivairiomis formomis, kuriq vienos nustatomos

daugiau darbuotojq siekia iZeisti arba ileidLia kito
daro neigiam4 itak4 jo emocinei sveikatai ir (ar) siekia
Priekabiavimas yna tgstinis procesas, t. y. -
biina vienkartinis, staigus (iimus) netinkamo elgesio

darbuotojo teisiq paZeidimas, darantis Zal4 tiek asmens,

6.9. Smurtu laikomas asmens (-q) veikimu
padaromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis,

darbuotojas patiri a arba gali patirti neturting ar turting
6.10. Priekabiavimas - nepageidauj amas

kilmes, socialines padeties, tikejimo, lsitikinimq ar

etnines priklausomybds, religijos pagrindu siekiama

sul<urti arba sukuriama bauginanti, prieSiika, Zeminanti

pasireik5ti Zodiiu ir ra5tu, rediau - fiziniais veiksmais.
komentarai, juokeliai, ieminimas, nesidalijama svarbia

susitikimq arba pasitarimq, ignoruojamas, jam

uZduotys ir pan-

6.11. Seksualinis priekabiavimas -
veiksmu iBreik5tas seksualinio pobudZio elgesys su

ypad sukuriant bauginandi4, prie5iSkq Zeminandi4 ar
6.12. Psichologin6 prievarta - tai bet koks

izoliavim4, Zodin! lZeidim4, paZeminimq gEsdinimq,
jeg4, arba kit4 elgesi, kuris gali menkinti tapatumo,

fizinei, psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei
sveikatai, saugai ir gerovei.

III SKYRIUS. SMURTO IR

7. Centre gerbiamas kito asmens orumas,

elgesiu uZtikrinama darbo aplinka, kurioje kitas
agreslviq, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq.

8. Centre draudZiama priekabiauti ir (ar)

darbuotojais ir kitais asmenimis (interesantais, svediais ir
9. Smurtas ir priekabiavimas, iskaitant psicho

(smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prie5 darbuotoj4 del
tikros lyties asmenis, lskaitant seksualini priekabiavim4)

nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vien4 kart4 ar
seksualini ar ekonomini poveiki, ar nepriimtinu elgesiu

konkrediam darbuotojui. NeakivaizdZios
(-i) konfliktas (ai) gali tapti netinkamo

aplink4 ir darbo produkqm.rmq, ir d6l to
smufio ir (ar) priekabiavimo pavojus ir kitos

liq asmenq nepriimtinas elgesys, galintis

negu kitos, tai elgesys, kai vienas ar

ar darbuotojq orum4, siekia daryti arba

arba sukuria prie5i5kq darbo aplink4.
nepriimtinas elgesys, o smurtas daZniausiai

Smurtas ir priekabiavimas * tai
viso Centro gerovei.

neveikimu kitam (-iems) asmeniui (-ims)

inis poveikis, susijgs su dmbu, dei kurio

kai llties, rases, tautybes, pilietybes, kalbos,

amiiaus, lltines orientacij os, negalios,

arba lieidZiamas asmens orumas ir siekiama

ar iieidi:iarrti aplinka. Priekabiavimas gali

metu gali buti taikomi iZeid0s
asmuo atribojamas nuo kitq kolegq,

su darbinemis funkcijomis nesusijusios

uZgaulus, ZodZiu, ra5tu ar fizrnru

turint tikslq pakenkti asmens orumui,
aplink4.

veiksmas, [skaitant ikalinimq,
loging agresijq, grasinimq panaudoti fizing
ir savivertds jausm4, taip pat gali pakenkti

darbuotojo ar kito suinteresuoto asmens

VIMO ATPAZINIMAS

ir pagarbiai bendraujama, darbuotojq
nepatirq prie5i5ktl, neetiSkq, leminandiq,

neetiSkai ir nepagarbiai elgtis su

smurt4, smuftA ir priekabiavim4 del lyties
o lyties arba neproporcingai paveikiantis tam

bet koks nepriimtinas elgesys ar jo gresme,

siekiama padaryti fizini, psichologin!,

poveikis padaromas arba gali b[ti padarltas,
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ar tokiu elgesiu [ZeidZiamas darbuotojo orumas arba

lZeidZianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti
priekabiavimas draudZiamas:

9. l. darbo vietose, lskaitant vie54sias ir
ar atlieka.iam pavestas pareigas;

9.2. pertraukq pailseti ir pavalgyti me

patalpomis:

9.3. su darbu susijusiq iSvykq. kelioniq.
9.4. su darbu susijusio bendravimo. lskaitant

technologi jomis, rnetu;

9.5. pakeliui i darbq ar i5 darbo.

10. Siekiant ivertinti, ar situacija laikl.tina
toliau i5vardytus pagrindinius aspektus (s4raias
. Ar tai asmens oruma menkinantis e

. Ar tai bauginandi4, prie5iSkq, Zeminandi4 ar
. Ar LodLit, ra5tu ar fiziniu veiksmu iSreik5tas
. Ar ZodZiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu iSreikitas

11. Seksualinis priekabiavimas gali

nemaloniq, bauginandi4, ieminandi4 ar iZeidZiandi4
12. Centre nepriimtino elgesio iSraiSkos, kurios

- psichinei ir fizinei sveikatai, kaip:
. nepriimtinas ar nepageidaujamas fizinis

glostymas, plekstelejimas, grybstelejimas, siekimas

ir kt.) ar tokio fizinio kontakto reikalavimas;
. nepadoraus turinio informacijos
. ikyn.rs domejimasis apie privatq gyvenim4,
. nepageidaujami komentarai ddl i5vaizdos,
. iZeidZiantys juokai, patydios, apkalbos,
. tydinis darbuotojo izoliavimas dmbineje
. informacijos, nesusijusios su darbuotojo

. elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo
. poveikis darbuotojui. siekiant tam

atlikimo ir kt.

13. Centro darbuotojai turi laikfis Centro

kuriomis siekiama sukurti darbo aplink4, ginandi4 ir
psichologini neliediamum4. Pagrindinds darbuotojq e

IV SKYRIUS. PRANESIMU APIE SMURTA
REGISTRA\TMO IR NA

14. Prane5imq apie smurt4 ir priekabiavim4

1,1. l . betarpiSkumo vrsrems su

skundZiamajam, liudytojui (-ams) sudaromos visos

bauginanti, prie5i5ka, ieminanti ar

turtind ir (ar) neturtine Zala. Smurtas ir

vietas, kai darbuotojas 1,ra darbdavio Zinioje

naudojantis buities, sanitarindmis ir higienos

renginiq ar socialines veiklos metu;
im4 inlormacinemis ir elektroniniq ryiiq

priekabiavimu, verta atkreipti demesj i
baigtinis):

(priverdia jaustis nepatogiai, nejaukiai)?
aplink4 sukuriantis el gesys?

yra nepageidaujamas, uZgaulus?

yra intymaus pobldZio?

lvairiais bldais ir sukurti nepageidaujam4,

aplink4.
darbuotojo emocinei, o sunkiais atvejais

kontaktas (pavyzdZiui, fizinis prisilietimas,
(apkabinti), prisitraukti ardiau kito asmens

at siuntimas;

ius santykius;

formos, aprangos;

SmeiZtas, uZgaulls gestai;

apie ji rinkimas ir (arba) platinimas;

su darbu nesusijusiq funkcijq (paslaugq)

tvarkos taisyklese nustatytos darbo etikos,

i4 darbuotojo garbg ir orum4, fizini ar

taisykles numatytos 4 priede.

) PRTEKABTAVTMA TETKTMO, JU
O TVARKA

grindZiamas Siais pagrindiniais principais:

susijusiems asmenims (nukentejusiajam,

pateikti paai5kinimus ddl savo veiksmq;



14.2. operatyvumo - praneiimai nagrindjami per

teises aktai nenumato konkrediq terminq);
14.3. pagalbos nukentejusiajam - gavus

sudaromos psichologiSkai saugios darbo s4lygos;

14.4. objektyvumo ir ne5ali5kumo - tyrimas

nuostatq deI aplinkybiq vertinimo;
14.5. nekaltumo skundZiamasis laikomas

ar jo netinkamo elgesio.

15. Centro darbuotojq, patl,rusiq arba galimai

veiksmq schema pateikta 3 priede.

16. Centro darbuotojas, pagristai manantis, kad

naudojamas smurtas, Centro direktoriaus isakymu
patvirtintos formos praneSim4 (l priedas).

17. Prane5imas pateikiamas per kiek jmanoma

padarymo arba paaiSkejimo dienos. Jame turi b[ti
(ar) priekabiavimo situacij4, smurto aprai5kas ir

irodymai (pavyzdZiui, garso !ra5ai, susiraiinejimas ir pan.

18. Visus prane3imus (tiek Zodinius, tiek
atsakingas asmuo registruoja ne vie5ame registre (2

19. Jei prane5imas gaunamas paStu, ra3tved

nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien6 ji
ji tam skirtame registre.

20. Atsakingas asmuo apie gautq prane5im4,

informuoja Centro direktoriq, ojam nesant -ji
21. Siekiant taikiai iSsprgsti kilusius

Centro direktorius gali taikyti neformalq pokalbi su

nedalyvaujant besiskundZiandiam asmeniui arba perduoti

22. Komisijos pirmininkas, ne veliau kaip per

smurt4 ir (ar) priekabiavirn4, organizuoja komisijos
narius.

23. Pagrindines komisijos funkcijos:
23.1 . jvertinti gaut4 informacijq apie patirt4

laikq, bet ne v6liau kaip per 5 darbo dienas nuo parneSimo

23.2. apklausti praneSim4 pateikusi asmeni ir
apklausiamos atskirai). Prireikus apklausti kitus asmenis,

to pageidauja praneSimq pateikEs darbuotojas;

23.3. esant b[tinybei, surinkti papildom4
papildomas ivykio aplinkybes;

23.4. i5nagrineti smufio ir priekabiavimo darbe

veliau kaip per I menes[ nuo praneSimo gavimo dienos;

23.5. i5nagrinejus smurto ir priekabiavimo darbe

priima sprendimq del tolimesniq veiksmq ir (ar)

darbuotoj4, patei kus j prane5im4.

imanoma trumpiausiq termin4 (pastaba:

del priekabiavimo ir (arba) smurto.

objektyviai, neturint i5ankstiniq

kol bus priimtas sprendimas del paZeidimo

patyrusiq smuftq ir priekabiavimq darbe.

jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (ar)

atsakingam asmeniui el. pa5tu pateikia

laikq nuo skundZiamq veiksmq

iSsamls paai5kinimai apie patirto smurto ir
nurodlti galimi liudytojai, prideti turimi

) apie galim4 smurtq ir (ar) priekabiavimq

o tvarkytojas praneiimo neregistruoja ir
atsakingam asmeniui, kuris uZregistruoja

bet ne vdliau kaip kit4 darbo dien4,

darbuotoj e.

ir esant nukentejusio darbuotojo praiymui,
ju darbuotoju, dallvaujant ar

tirti i5 anksto sudarltai komisijar.

darbo dienas, gavgs praneSim4 apie galim4

ir su praneSimo luriniu supaZindina .ios

ir priekabiavimq per imanomai trumpiausiq

dienos;

asmeni, kurio elgesys skundZiamas (Salys

suteikti papildomos informacijos, jei

J4 SUSUUSTq sU pranesllnU. rSsrarsKrnU

per imanomai trumpiausi4 [aik4. bet ne

ii, pateikti i5vad4 Centro direktoriui, kuris
taikymo. Apie priimt4 sprendim4 informuoti

4



24. PraneSimo ty, imo terminas Centre gali bdti

aplinkybiq (ligos ir pan.) nera galimybes apklausti

Sprendim4 del termino pratgsimo priima komisijos pirmi

25. Komisija turi teisg:

pratqsiamas tik tuo atveju, jei del pateisinamq

25.1. siulyti Centro direktoriui nukentejusiarn s teikti kasmetines atostogas ne pagal numatytq

grafikq. kol bus nagrinejamas prane5imas;

25.2. jei sunku i5siai5kinti nepriimtino elgesio aplinkybes ar abejojama prane5imo del patirto

nepriimtino elgesio pagr!stumu, suderinus su Centro direktoriumi, kreiptis konsultacijai i psicholog4;

25.3. teikti pasillyrnus Centro direktoriui del iq veiksmq priemimo nukentejusiojo ir
asmens, kuris elgesi ar galimai elgesi nepriimtinai, atLatil

nukentejusiojo, skundZiamojo ar liudyojo.
inkas.

kaip nepagrist4.25.4. rekomenduoti Centro direktoriui atmesti

26. Konfidencialumas:
26.1 . atliekant praneSimo tyrim4, komisi.jos privalo uZtikrinti prane5ejo konfidencialum4.

Komisijos nariams draudZiama atskleisti bet koki4 su tyrimu susijusi4 informacij4 asmenims,

nedalyvaujantiems tyrimo proced0roje;

26.2. darbuotoj ui, pateikusiam praneSim4,

Respubl i koje galiojandius teises aktus;

konfidencialumas pagal Lietuvos

26.3.bet koks persekiojimas ar prieSiSkas prieS darbuotoj4, kuris pateike praneSitn4 del

patirto smurto ir priekabiavimo, yra draudZiamas ir yra Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu.

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 . Politrka perZilrima ir atnaujinama giant i gautus prane5imus apie smurtq ir
jq pavojams arpriekabiavim4, nustatytus smurto ir priekabiavimo ius, pasikeitus galimiems

atsiradus naujq arba pareikalavus Lietuvos Respublikos darbo inspekciiai.

28. Centro administracija isipareigoja periodi

organizuoti darbuotojams ivairiq formq mokymus

rediau kaip kart4 per du metus

priekabiavimo pavojaus ir jo
tadiau

smurto

ne

ir
prevencijos.

29. UL melaging4 prane5im4 darbuotojas

tvarka.

30. Centro darbuotojai su Sia Politika supaZi

31. Sios Politikos nuostatq nesilaikymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 4 punkt4.

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta

Siurkidiu tarnybiniu nusiZengimu pagal

pasiraSy.tinai.



PRAhIESIMAS APIE KAIJNO RAJONO SI
GALIMAI PATIRTA SMI'RT.+

kult[ros centro

ir priekabiavimo komisijai

-i;;-

Kauno rajono Samylq kulttiros centro

to ir pdekabiavimo politikos 1 priedas

rLU KI]LTUROS CENTRE
(AR) PRTEKABTAVTMA

Bendrieji duomenYs:
Darbuotojo pareigos:

Darbuotojo vardas. ir pavard6:

Galimai patirnr smurto ir (m)
priekabiavimo data, vieta"
iaikas, kitos svarbios faktines
aplirkybes:

Kokia smurto forma naudota:

f-l Fizinis: uigaul ioj imas veiksmais (pargrioviml
atimindiimas ar sadinimas ir kt.)

s, kuraBteldjimas, spjaudymas, daikq

71 E lektroninis.' smurtaujama susira5in6jant el.

- priemon6mis (asmeniniq gyvenimo detaliq '

kambariuose, nemaloniu Zinudiu ar el. lai5kg gavin

ra5tu. socialiniuose tinkluose, naudojantis ry5io
'ie3inimas, skaudinantis bendravimas pokalbiq
ras ir kt.)

- 
Psichologink, emocinis smunas: ieid antys

Lf kaltinimai. natvdios. easdinimai ir kt.
ZodZiai, pastabos, grasinimai, draudimai,

Ar tai pasikartojantl,s veiksmai. trunkantys
ilg4 1aik4 (pateikite papildom4 svarbiE
informacij4)?

Duomenvs apie qalimai smurtauianti (-dius) ir (ar) oriekabiauianti (-dius) asmeni (-is):

Dmbuotojo (-q) pareigos:

Darbuotojo (-q) vardas ir pavardd:

Liudininkq kontaktiniai duomenys:

(darbuotojo vardas ir pavzude)

Samylq

smurto

(para5as)



Kauno rajono Samylq kultiiros centro

smurto ir priekabiavimo politikos 2 priedas

KAUNO RAJONO SAMYLU KULTOROS CENTRO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PRANESIMV REGISTRAS

smurto ir priekabiavimo darbe atvejoPranelimq teikianiio asmens
Vardas Pavard6



KAUNO RAJONO SAMYLU
DARBUOTOJU, PATYRUSIV ARBA

PRIEKABIAVIMA DARBE,

Kauno rajono Samylq kultiiros centro

ir priekabiavimo politikos 3 priedas

PATYRUSIU SMURTA IR
SCHEMA

Perduoda gaut4 informacij4
atsakingam asmeniui

|staigoje nustatyta Warka
registruoja prane5im4 ir

gautq informacijq
paveda Komisijai

Grli krtiptis i

-----------+

----------------+ 
- Pagdrdiniai veilsmai

-- - - - - ---) - Calimi kiti veiksmai

Kai nepriimtinai elgiasi
kolegos, paslaugq vartotojai

Kai nepriimtinai elgiasi
tiesioginis vadovas arba

tiesioginis vadovas nesiima

o Profesing s4iungq, darbo taryb4,
darbuoto.lq atsto\us
o Valsrybing darbo inspekcijq
o Darbo gindq komisij4
. Bendrosioskomoetenciiosteismus

Visais atvejais, iskaitant kai
dar-buotojas negauna

pagalbos istaigos viduje



s

KAUNORAJONO SAMYLU TUROSCENTRO

DARBIiOTO.'I ELG o T.,{ls1'KI-ES

ATN{INTI\I D UOTO,',.{,MS

Nepriimtinas elgesys f.sqraiar

Darbo sqlygq bloginimas ir kL I

inis);

Kauno rajono Samylq kultiiros centro

ir priekabiavimo politikos 4 priedas

ir bendru veikiil ir kt- lNesidalinitnas

i. sunrenkinli- panieka ir ki. {2eidinrai.
imq savinri ir !it. Vciksntai. pareiikinrai

Nepag:jsta kritika tlil arliktLr uiduoiiir rr-lir.
ii,ti. ialinli,r. padarrti Tahrs tlarhrroroio earhei
;inair-rnos skiltingo turinio k(Iltertaral ir kt.

Tikroves neatitinkanEios info.
ir orumui, skleidimas ir kt. i

Darbuotojo atlilrt-r.i intai rrrlr kol
irribrmaciia ir kt. \uolatinis
ncigirnirs il k1. i Neadekvatalis (ncigirnirs il kt. 1 Neadekva
rlarlro Lr2rnrrkesi'iu ir kt.

kt. I Laidomos paiaipios airie
Beirdravimas pakultu tctu.
kut itris sickiarta darburxc-iit r

siekiant suIrtaiinti rlarbucrio.io
ar gestai, kurie nukreipti i
Prie$ dalbuctojo valiq jo

darbuoojo pra$ymq ir poreikiq nepaisyma-s,
rrtm krivio nustatymas ir kt. I Malipuliavimas
nimai- susiie srr tlarbuoloio finarrsais ir kt.:
irnai ir kt. iPiktat paiiepimas. kandi ironija ir.

darbutrtoja a!' asociat\vfs.iuokai ir kt.
,c urtl(.eijr). ,r kt. \'icii konientartr.

l savigalbq ir s:rvivcrta. siekiaitt pazcnlinti
daromas r'leteisitas, n'tini.s tiz-iuis por.cikis

Atviras ir teisingas bendra I Abipusiai naudingo Linfliktq ,preodimo
priemitllas 1 Nor:as siekri
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