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organizavimu bei darbas veikiant cheminiams, biologiniams, ergonominiams, fizikiniams ar
fiziniams veiksniams; per didelis darbo kruvis; prieStaringi reikalavimai ir nepakankamai aiSkiai
apibreZtas vaidmuo; atsakomybe; nepakankamas dalyvavimas priimant darbuotojui ltakos i*itrdi.rt
sprendimus ir nepakankamos galimybes pasirinkti darbo atlikimo btid4; prastas organizaciniq
pokydiq valdymas, menkos darbo garantijos; neveiksminga komunikacija; nepakankama vadovq
arba kolegq parama; psichologinis ir seksualinis priekabiavimas, trediqjq asmenq smurtas;
konfliktai.

4. Kitos Apra5e naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos apibreZtos
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme ir Psichosocialines
rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO ATPAZINIMO BfTDAI

5. Siekiant uZkirsti keli4 bet kokiam smurtui ir priekabiavimui, turi bfiti ai5kiai nustatyta
darbo kulturd, pagrista abipuse pagarbair Zmogaus orumu ir privalu uZtikrinti Sios tvarkos
laikym4si.

6. Darbovieteje nustat5rta prievole gerbti kito asmens orumg, mandagiai ir pagarbiai
bendrauti su kitais, savo elgesiu uZtikrinti darbo aplink4, kurioje kitas asmuo nepatirtq prie5i5kq,
neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iLeidliandiq veiksmq.

T.DnudZiama priekabiauti ir (arba) smurtauti, neeti5kai ir nepagarbiai elgtis su
darbuotojais ir kitais asmenimis (pavyzdLiui, lankytojais) istaigoje ir visuose jos padaliniuose.

III SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS IGYVENDINIMO

TVARKA

8. Socialines globos namuose igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai:
8.1. Gerinti psichosocialing aplink4, pagrist4 pagarba, atvirumu ir atidumu, kad su darbu

susijg sprendimai btitq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui
principais, kad organizuojant darb4 bttq optimizuojamas darbo kr[vis, darbai paskirstomi,
atsiZvelgiant i etatini darbo krtivi, bUtq atsiZvelgiama i gerus darbuotojq tarpusavio santykius,
nedelsiant sprendZiamos i5kilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso situacijq;

8.2. Galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai registruojami, jie analintojami sudarant
galimybes darbuotojams teikti prane5imus apie ivykius su paai5kinimais, nurodant smurtautojus,
smurto situacij 4, aplinkybes, galimus liudininkus;

8.3. Darbovietes darbuotojq saugios kulturos ugdymas siekiant, kad bus uZtikrinta darbuotojq
sauga ir sveikata visais su darbu susijusiais aspektais. AiSkiai apibreliamos darbuotojq pareigos ir
atsakomybes. Netolerancijafisichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos diskusijos,
gerbiama kitokia nuomone;

8.4. Mokyti elgesio taisykliq, pykdio valdymo, streso iveikimo, bendravimo igiidZiq, kurie
padetq i5vengti smurto ar ji sumaZinti iskaitant saugios aplinkos k[rim4;

8.5. Darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinim4, kad visi
darbuotojai Zinotq ir suprastq siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones. Informacijai
skleisti pasitelkiami visi galimi biidai: darbuotojq susirinkimai, informacines lentos, informaciniai
prane5imai, atmintinds, dalomoji medLiaga ir kiti biidai;

8.6. Darbuotojui turi buti aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi btiti mo$rtas, atsiZvelgiant i
poreikius ir esam4 situacij4 kaip atlikti savo darb4;

8.7. Nuolat stebima situacij4 atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius, ir esant
reikalui atnauj inamas psichoso cialine s riziko s vertinimas imonej e ;

8.8. Teikti visapusi5k4 pagalbqnukentejusiam - psichologini smurt4 ir mobing4 patyrusiq ar
madiusiq darbuotojq psichologiniq traumq ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai



nagrinejant galimo psichologinio smurfo ar mobingo atvejus;
8.9. ISkilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su smurtautoju,

psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines priemonbs -
ra5ti5k4 darbo drausmds paZeidimo iforminim4, atleidim4 i5 darbo. Drausmines priemonds
numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant i abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq
paai5kinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo elgesi, objektyviai jas i5klausius.

IV. SKYRIUS
GALIMOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO FORMOS

9. Smurtas ir priekabiavimas pasireiSkia psichologiniu spaudimu, neeti5ku, nepagarbiu
elgesiu kitq darbuotojq atZvilgiu, ignoravimu, engimu, nepagristomis pastabomis ir kritika,
Saukimu, iZeidinejimu, SmeiZimu, manipuliavimu, pajuoka, patydiomis, pasiekimq nuvertinimu,
neeti5kais komentarais, grasinimais, bauginimais, rediau - fiziniu ir (arba) seksualiniu iSnaudojimu.

10. Dirbant tarp darbuotojq gali kilti gresmiq, kurios nera akivaizdLios, tadiau kuria
nemaloni4, b'auginandiq, Leminanliq ar ii:eid1ian(:i4 darbo aplink4, yra nepriimtino elgesio
i5raiSkos, kurios kenkia darbuotojo emocinei, o sunkiais atvejais - psichinei ir fizinei sveikatai:

10.1. Nepriimtinas ar nepageidaujamas fizinis kontaktas QtavyzdZini, fizinis prisilietimas,
glostymas, plek5telejimas, grybStelejimas, siekimas prisiliesti ar apkabinti, prisitraukti
ardiau kito asmens ir kt.) ar tokio frzinio kontakto reikalavimas;

10.2. Nepadoraus turinio informacijos demonstravimas ar siuntimas;
10.3. [kyrus domejimasis apie privatq gyvenim4, intymius santykius;
10.4. Nepageidaujami komentarai del i5vaizdos, kDno formos, aprangos;
10.5.[LeidLiantys juokai, patydios, apkalbos, gandai, SmeiZtas, uZgaults gestai;
1 0.6. Tydinis darbuotoj o izoliavimas darbinej e veikloj e;

l0.7.Informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomid, apie ji rinkimas ir (arba)
platinimas;

10.8. Elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvg;
10.9. Poveikis darbuotojui, siekiant tam tikrq su darbu nesusijusiq funkcijq atlikimo.

V. SKYRIUS
SUPAZINDINIMO SU SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREYENCIJOS PRIEMONEMIS

TVARKA

11. Darbdavys privalo supaZindinti darbuotojus su imoneje igyvendinamomis smurto ir
priekabiavimo prevencijos priemonemis vidineje intemeto svetaineje, darbuotojq susirinkime,
informacineje lentoje arba kitoje konkredioje vietoje.

VI SKYRIUS
PRANESIMU APIE SMURTA IR PRIEKABIAVIMA TEIKIMO IR NAGRINEJIMO

TVARKA

12. Siekiant tinkamai atlikti praneSimo del smurto ir priekabiavimo tyrim4, Apra5e
prane5imq tyrimas grindLianas Siais pagrindiniais principais :

l2.l.Betarpi3kumo - visiems susijusiems asmenims (nukentejusiajam, skundZiamajarn,
liudytojui (-ams) sudaromos visos galimybes pateikti paai5kinimus del savo veiksmq;

I2.2. Operctyvumo - prane5imai nagrinejami per kiek imanoma trumpiausi4 termin4;
I2.3. pagalbos nukentejusiajam - gavus praneSim4 del priekabiavimo ir (arba) smurto,

sudaromos psichologi5kai saugios darbo s4lygos;
12.4. Objektyvumo ir ne5aliSkumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint iSankstinir4

nuostatq del aplinkybiq vertinimo;
12.5. Nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas del



paZeidimo ar jo netinkamo elgesio.
13. Galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja,

prevencines priemones siulo direktoriaus isakymu sudaryta ir patvirtinta galimq psichologinio
smurto darbe atvejq nagrinejimo komisija (toliau - Komisija).

14. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji, turi
teisg apie ji prane5ti per kiek imanoma trumpiausi4laik4 nuo skundZiamq veiksmq padarymo arba
paai5kejimo dienos: n

1 4. 1 . Informuoj ant raStu savo tiesiogini vadov4 ar darbovietes vadov4;
14.2. Anonimi5kai prane5ti, siundiant elektronini 1ai5k4 arba pateikiant ra5t4 i pa5to deZutg

(ei yra);
14.3. Darbuotojas, pagristai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir

(arba) naudojamas smurtas, prane5im4 pateikia laisvos formos raSfu, nurodant informacij4: asmens
vard4 ir pavardg, kontaktus (e1. paSt4 irlar tel. Nr.); padalin!, skyriq; ivykio dat4 arba period4 nuo -
iki; galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus; prane5im4 pildandio asmens s4sajas su ivykiu;
detalq ivykio aplinkybiq apraSym4.

15. Visi'prane5imai apie smurto ir priekabiavimo atvejus turi biiti registruojami ir
nagrinejami. Darbovietes direktoriaus isakymu Komisija sudaroma kiekvienam atvejui atskirai
nagrineti, atsiZvelgiant i atvejo pobtdi, situacij4 ir aplinkybes. AtsiZvelgiant i imoneje dirbandiq
darbuotojq skaidiq, komisij4 paprastai sudaro 3-5 nariai, o jos pirmininku renkamas vienas i5
komisijos nariq. I komisij4 rekomenduojama itraukti darbuotojq atstovus (ptavyzdliu| darbo
tarybos, profesines s4jungos narius, darbuotojq patiketini, darbuotojq atstov4 saugai ir sveikatai) ir
skirtingq sridiq specialistus (ptavyzdZiui, teisinink4, psicholog4 ir kt.).

16. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procedtira:
16.1. Galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejis nedelsiant ufuegistruojamas ir

darbovietes direktorius isakymu sudaroma Komisija, kuriai pateikia gaut4 mediliag4 susipaZinimui;
16.2. Komisijai gavus ra5yting informacij4Apra5e nurodytomis priemonemis pradedamas

tyrimas nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 darbo dienas;
16.3. Komisija turi teisg praSyti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio psichologinio

smurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiq asmenrl (ivykio liudininkq, nukgntejusiqjq
galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos patikslinimo raitu ar Zodliuir
turimq irodymq pateikimo;

16.4. surinkus informacij4, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis aptariamas ir
teikiamos i5vados bei prevencines priemones;

16.5. Komisijai prane5ime nurodytos informacijos tyrim4 atlikti ir savo i5vadas darbovietes
vadovui pateikti per kiek imanoma trumpiausiqlaikq, kuris neturetq btiti ilgesnis nei 1 menuo nuo
praneSimo gavimo dienos;

16.6. Komisijos posedZius protokoluoja ir su Komisijos veikla susijusius dokumentus
registruoja Komisij os sekretorius.

17. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,
galimai ivykyje dalyvavE asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti
darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikaling4 informacijq.

VII SKYRIUS
APIE SMURT.{ IR PRIEKABIAVIMA PRANESUSIU ASMENU IR NUKENTEJUSIV

ASMENU APSAUGOS PRIEMONES IR JIEMS TEIKIAMA PAGALBA

18. Vadovaujantis DK 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis, darbdavys turi pareig4 imtis
aktyviq veiksmq pagalbai asmenims, patyrusiems smurt4 ar priekabiavim4, suteikti.

19. Darboviete uZtikrina darbuotojq, pateikiandiq prane5im4 del psichologinio smurto ar
mobingo konfidencialum4, objektyvum4 ir ne5ali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar
mobingo atvejo dalyviq athtilgiu, darbuotojai bus apsaugoti nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq
pasekmiq, jei pateiks prane5im4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurto ar mobingo



atvejo.
20. AtsiZvelgiant i konkretq atveji ir esam4 poveiki darbuotojq emocinei sveikatai,

nukentejusiq asmenq apsaugos priemones ir pagalba gali biiti ivairiq formq, pavyzdZiui, sudaryta
galimybe darbuotojams, patyrusiems smurt4, naudotis visq reikalingq specialistq (psichologq,
psichiatrq ir kt.) paslaugomis; vykdoma darbo rotacija; darbuotojo perkelimas ikit4 darbo viet4
(nep aLeidLi ant DK nuo statq) ; ato sto gq sute ikimas.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU ELGESIO (DARBO ETIKOS) TAISYKLES

21. AtLvelgiant i DK 30 straipsnio 4 dalies reikalavimus, privalu nurodyti darbuotojq elgesio
(darbo etikos) taisykles, kuriose galima nurodyti ne tik tinkamo elgesio, bet ir nepriimtino elgesio
principus, nurodant, kokie gestai, LodLiai, komentarai, elgesys ar kiti veiksmai yra nepriimti,
netoleruotini, sukuria Zeminandi4, lLeidLiandi4 darbing aplink4.

22.Darboviete skatina darbuotojus stebeti veiksmus del nepriimtino elgesio, o turint
abejoniq del galimo nepageidaujamo (netinkamo) arba kitokio elgesio savo ar kitq darbuotojq
atZvilgiu, kai darbuotojas priverstas jaustis nepatogiai, kreiptis i tiesiogini vadov4.

23. Patyrus nepriimtin4 elgesi, turinti smurto ir priekabiavimo poZymiq, patartina ramiai,
mandagiai informuoti taip besielgianti asmeni, kad Sis elgesys nepriimtinas ir turi blti nutrauktas, o
pastarajam nepakeitus savo elgesio - prane5ti tiesioginiam vadovui.

IX SKYRIUS
KITA INFORMACIJA. SUSIJUSI SU SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

24.Esant atvejui, kai nukentejgs asmuo pageidauja tik sudrausminti skundLiarnAJi ir uZkirsti
keli4 tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad btitq pradetas tyrimas, tuomet gali btiti
taikomos tokios procedlros kaip, pavyzdliu| neformalus pokalbis, kai atsakingas asmuo atskirai
bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant besiskundZiandiam asmeniui, siekiant
taikiai iSsprgsti kilusius nesutarimus, arba priimamas spendimas pakartotinai supaZindinti
skundZiamEji asmeni su Apra5u ir kitais dokumentais, atkreipiant papildom4 demesi i tai, del ko
buvo kreiptasi.

25. Universaliq sprendimq, tinkamq visais priekabiavimo ir smurto atvejais, nera, tadiau visi
darbo santykiq dalyviai (darbdavys, darbuotojai) privalo nuolat deti pastangas kurti emocinei ir
psichinei sveikatai palankias darbo s4lygas. Siuo atveju tinka universali taisykle: elkis su kitais taip,
kaip noretum, kad bfltq elgiamasi su tavimi.

26. Jeigu smurtas ir (arba) priekabiavimas vyko kito darbuotojo atZvilgiu, rekomenduojama
padr4sinti jikalbeti apietai, skatinti kreiptis i Siuos veiksmus atlikusi darbuotoj4 ir nedelsiant jam
prane5ti, kad toks elgesys yranepageidaujamas. Stebeti ir netoleruoti smurto ir (arba)
priekabiavimo darbe ir imtis prevenciniq veiksmq Siems veiksmams sustabdyti.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 . Darbdavys atnaujina smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos Apra54, keidiantis
norminiams teisds aktams, atsiZvelgdamas i gautus prane5imus apie smurt4 ir priekabiavim4,
nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus arba pareikalavus Lietuvos Respublikos valstybines
darbo inspekcij os darbo inspektoriui.

28. Apra5as tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas darbovietes direktoriaus isakymu.
29. Sio ApraSo paZeidimas gali bfti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma

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


