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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 

 SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

1. Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ (toliau – Lopšelio-darželio) smurto ir 

priekabiavimo prevencijos politikos (toliau – Politikos) tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvius 

veiksmus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo smurto ir priekabiavimo rizikos. 
2. Pagrindinės šios Politikos sąvokos: 

2.1. Atsakingas asmuo – Lopšelio-darželio vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už prieš- 

smurtinę veiklą Lopšelyje-darželyje ir nustatyta tvarka organizuojantis smurto ir priekabiavimo darbe 

atvejo nagrinėjimą; 
2.2. Komisija – Lopšelio-darželio vadovo įsakymu sudaryta komisija, nagrinėjanti smurto ir 

priekabiavimo darbe atvejį; 

2.3. Nukentėjusysis – Lopšelio-darželio darbuotojas, patyręs ar galimai patyręs  smurtą ar  

priekabiavimą darbe; 

2.4. Pranešimas – žodinis arba rašytinis informacijos pateikimas apie smurtą, priekabiavimą 

darbe. 

            

 

II SKYRIUS 

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATPAŽINIMO BŪDAI IR FORMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psichologinis smurtas – dažniausiai apibrėžiamas kaip nepriimtinas vieno ar kelių 

asmenų elgesys, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis:   

 SMURTO IR PRIEKABIAVIMO 

PROBLEMOS DARBE 

ĮSISĄMONINIMAS 

 

PROBLEMOS ATPAŽINIMAS 

 

PROBLEMOS NETOLERAVIMAS 

 

PRIEŠSMURTINĖS STRATEGIJOS FORMAVIMAS 

 

PREVENCIJA 
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1.1. Psichologinis smurtas  – nuolatinis darbuotojo įžeidinėjimas, nuolatinė. nepagrįsta 

kritika, sarkazmas, pasikartojančios neigiamos pastabos, šaukimas, ignoravimas, šmeižtas, 

manipuliavimas, viešas žeminimas, noras išjuokti, tyčiojimasis, pasiekimų nuvertinimas, gąsdinimas, 

priekabiavimas, grasinimas panaudoti jėgą, atleisti iš darbo ir pan.  

1.2. Fizinis smurtas – vieno, ar daugiau darbuotojų, ar vadovų fizinis užpuolimas su darbu 

susijusiomis aplinkybėmis. 

1.3. Mobingas – jėgų disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiškiantys nuosekliu 

ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prieš darbuotoją, kuriais pažeidžiama darbuotojo fizinė, 

socialinė ar psichologinė gerovė, mažinamas jo produktyvumas, bei pasitenkinimas darbu. Mobingą 

gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarimą ar galios svertų turintis asmuo, tiek darbuotojų grupė. 

1.4. Priekabiavimas – pasikartojantis ir sąmoningas išnaudojimas, grasinimas ir 

žeminimas su darbu susijusiomis aplinkybėms. 

1.5. Nepriimtino elgesio faktas gali būti nustatomas ne tik tuomet, kai prieš darbuotoj 

smurtaujama ar prie jo priekabiaujama darbo vietoje ir darbo metu, bet ir su darbu susijusių išvykų, 

kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu. Tai pat su darbu susijusio bendravimo, 

įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis. 

1.6. Psichologinis smurtas – nuolatinis darbuotojo įžeidinėjimas, nuolatinė. nepagrįsta 

kritika, sarkazmas, pasikartojančios neigiamos pastabos, šaukimas, ignoravimas, šmeižtas, 

manipuliavimas, viešas žeminimas, noras išjuokti, tyčiojimasis, pasiekimų nuvertinimas, gąsdinimas, 

priekabiavimas, grasinimas panaudoti jėgą, atleisti iš darbo ir pan.  

1.7. Fizinis smurtas – vieno, ar daugiau darbuotojų, ar vadovų fizinis užpuolimas su darbu 

susijusiomis aplinkybėmis. 

 

2. Nepriimtinas elgesys darbe pasireiškia per: 

2.1.  Profesinę sritį: 

2.1.1. viešas pažeminimas; 

2.1.2. nuomonės menkinimas; 

2.1.3. nepagrysti kaltinimai dėl pastangų stygiaus; 

2.1.4. beprasmių, neatitinkančių kompetencijas užduočių skyrimas; 

2.1.5. nušalinimas nuo sričių už kurias darbuotojas buvo atsakingas; 

PAGRINDINĖS PSICHOLOGINIO SMURTO 

PASIREIŠKIMO FORMOS 

PRIEKABIAVIMAS 

Pasikartojantis ir sąmoningas išnaudojimas, 

grasinimas ir (arba) žeminimas su darbu 

susijusiomis aplinkybėmis 

SMURTAS 

Vieno ar daugiau darbuotojų ar vadovų 

užpuolimas su darbu susijusiomis 

aplinkybėmis 

PRIEKABIAVIMAS IR SMURTAS GALI PASIREIKŠTI: 

 Fiziniu, psichologiniu ir/ar seksualiniu išnaudojimu; 

 Neetišku elgesiu (vieną kartą ar sistemingi); 

 Nepagarbiu, žeminančiu elgesiu. 
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2.1.6. pernelyg didelis darbo krūvio skyrimas; 

2.1.7. perdėtas darbo kontroliavimas ir nerealūs terminai. 

2.2.  Asmeninę reputaciją: 

2.2.1. užgaulios pastabos; 

2.2.2. plūdimasis; 

2.2.3. bauginimas; 

2.2.4. menkinimas; 

2.2.5. užuominos dėl amžiaus, lyties, ar kitų asmeninių dalykų, apkalbos. 

2.3. Asmens izoliaciją: 

2.3.1. psichologinis ir socialinis išskyrimas; 

2.3.2. galimybių apribojimas; 

2.3.3. nuomonės ignoravimas; 

2.3.4. priešiškos reakcijos; 

2.3.5. darbui reikalingos informacijos nuslėpimas. 

 

 

III SKYRIUS 

 SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ REGISTRAVIMO IR 

NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

1. Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prieš jį naudojamas  smurtas, turi teisę apie tai 

pranešti žodžiu arba raštu atsakingam asmeniui. 

2. Pranešime darbuotojui rekomenduojama nurodyti: 

2.1. Įvykio situaciją, apraiškas ir aplinkybes; 

2.2. Nurodyti, netinkamai besielgiančio asmens vardą, pavardę; 

2.3. Nurodyti galimus liudininkus; 

2.4. Pateikti kitą turimą informaciją (teisėtai padarytus garso įrašus, susirašinėjimą ir pan.). 

3. Visus pranešimus atsakingas asmuo privalo registruoti neviešame registre (1 priedas). 

4. Jei pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis darbuotojas 

pranešimo neregistruoja, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jį perduoda atsakingam asmeniui, kuris 

užregistruoja jį tam skirtame registre.  

5. Atsakingas asmuo gautą informaciją, ne vėliau kaip sekančią dieną, turi pateikti lopšelio-

darželio vadovui. 

6. Lopšelio-darželio vadovas gavęs pranešimą iš atsakingo asmens jį apsvarsto, nurodo 
atsakingam asmeniui ar reikia išnagrinėti  smurto ir priekabiavimo darbe atvejį ir sudaro komisiją 

smurto ir priekabiavimo darbe atvejo nagrinėjimui. 

7. Smurto ir priekabiavimo komisijos funkcijos: 

7.1. Įvertinti gautą informaciją apie patirtą smurtą ir priekabiavimą per įmanomai trumpiausią 

laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. 

7.2. Apklausti pranešimą pateikusį asmenį ir asmenį, kurio elgesys skundžiamas (šalys 

apklausiamos atskirai). Prireikus apklausti kitus asmenis, galinčius suteikti papildomos informacijos, 

jei to pageidauja pranešimą pateikęs asmuo. Visos apklausos turi būti protokoluojamos. 

7.3. Jei reikia, surinkti papildomą informaciją, susijusią su pranešimu, išsiaiškinti papildomas 

įvykio aplinkybes. 

7.4. Išnagrinėti smurto ir priekabiavimo darbe atvejį per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne 

vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos.  

7.5. Išnagrinėjus  smurto ir priekabiavimo darbe atvejį, pateikti išvadas Lopšelio-darželio 

vadovui, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų ir (ar) priemonių taikymo. Apie 
priimtą sprendimą informuoti darbuotoją, pateikusį pranešimą (jei darbuotojas to pageidavo).  

8. Atsakingas asmuo ir komisija turi teisę: 
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8.1. Jei sunku išsiaiškinti netinkamo elgesio aplinkybes ar abejojama pranešimo dėl 
patirto netinkamo elgesio pagrįstumu, suderinęs su Lopšelio-darželio vadovu, kreiptis konsultacijos į 

PPT psichologą. 

8.2.Teikti pasiūlymus Lopšelio-darželio vadovui dėl tolimesnių veiksmų priėmimo smurto ir 

priekabiavimo atveju. 

8.3. Rekomenduoti Lopšelio-darželio vadovui atmesti pranešimą, kaip nepagrįstą. 

 

9. Pranešimo nagrinėjimo principai: 

9.1. Nekaltumas – asmuo laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas dėl jo netinkamo 
elgesio; 

9.2. Operatyvumas – atvejo nagrinėjimas atliekamas per įmanomai trumpiausią terminą; 

9.3. Betarpiškumas – visiems su atveju susijusiems asmenims (nukentėjusiam, smurtavusiam 

ar galimai smurtavusiam darbuotojui, liudininkams) sudaromos visos galimybės pateikti 

paaiškinimus; 

9.4. Nešališkumas – atvejis nagrinėjimas objektyviai, be išankstinių nuostatų dėl aplinkybių 

vertinimo. 

10. Konfidencialumas: 

10.1. Atsakingas asmuo ir komisija privalo užtikrinti konfidencialumą. Draudžiama atskleisti 

bet kokią informaciją, susijusią su smurto ir priekabiavimo darbe nagrinėjimu, nagrinėjimo procese 

nedalyvaujantiems asmenims; 

10.2. Įstaiga užtikrina darbuotojo, pateikusio pranešimą, konfidencialumą; 

10.3. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją, kuris pateikė 

pranešimą dėl patirto smurto, yra draudžiamas ir yra laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

 SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PREVENCIJA IR VALDYMAS 

 

Siekiant sumažinti ir suvaldyti  smurtą ir priekabiavimą darbo aplinkoje, privalo būti 

numatytos ir įgyvendintos psichosocialinės rizikos valdymo prevencijos priemonės. 

 
 

                                                                                                  

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEIKSMINGIAUSIA 
Prevencinių 

priemonių vykdymas 

 

 

EFEKTYVIAUSIA 
Problemos viešinimas 

SĖKMINGIAUSIA 
Administracijos, vadovų, 

padalinių vadovų ir 

darbuotojų  atstovų 
bendradarbiavimas 

 

VALDYMO 

PRIEMONĖS 
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PAGRINDINĖS PREVENCINĖS PRIEMONĖS 

 1.   Psichosocialinės aplinkos gerinimas 

1.1. Užtikrinti teisingumo ir saugumo jausmą darbo vietoje. Pagarbiai ir objektyviai vertinti 

darbuotojų galimybes, jų darbo rezultatus, sąžiningai skirstyti lopšelio-darželio išteklius ir teisingą 

atlygį už darbą. Siekti, kad darbuotojų darbo krūvis būtų optimalus ir, kad užduotims atlikti pakaktų 

laiko; 

1.2. Gerinti darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

1.3. Atsižvelgti į darbuotojų komandų bendradarbiavimo lygį ir galimybes (ar darbuotojams 

patinka dirbti kartu, ar sutaria ir dirba vieningai, ar darbai paskirstomi tolygiai, kaip sekasi kartu dirbti 

skirtingų profesijų specialistams, ar dažnai vyksta konfliktai); 

1.4. Darbuotojams turi būti aišku, ko iš jų tikimasi darbe. Darbas turi būti aiškiai apibrėžtas, 

darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti konkrečiam darbui; 

1.5. Darbuotojai turi pasitikėti savo tiesioginiu vadovu, tiesioginis vadovas turi rūpintis kaip 

jaučiasi jam pavaldūs darbuotojai; 

1.6. Siekiant išvengti smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje atvejų, reikia vengti 

besitęsiančių streso situacijų. 
 

         2. Fizinės darbo aplinkos gerinimas 

2.1. Užtikrinti, kad darbo vietos būtų patogios ir saugios – atitinkančios darbo vietoms 

nustatytus teisės aktų reikalavimus; 

2.2. Užtikrinti, kad darbo priemonės būtų techniškai tvarkingos ir prižiūrimos. 

 
 

         3. Smurto ir priekabiavimo darbe atvejų registravimas ir nagrinėjimas 

3.1. Darbuotojai turi būti informuoti apie galimybę pranešti apie patirtą smurtą ir mobingą 

darbe; 
3.2. Darbuotojų psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejai registruojami ir nagrinėjami 

lopšelyje-darželyje nustatyta tvarka. 

 
 

4. Lopšelio-darželio kultūros ugdymas 

 

4.1. Darbuotojams turi būti užtikrintos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos visais 

su darbu susijusiais aspektais; 
4.2. Darbuotojai turi būti informuoti, kad  smurtas ir priekabiavimas nėra toleruojamas; 
4.3. Darbuotojų ir vadovų bendradarbiavimas turi būti pagrįstas pagarba ir atvirumu. 

 

 

          5. Darbuotojų informavimas ir mokymas 

 5.1. Visi darbuotojai turi būti informuojami  apie Lopšelyje-darželyje taikomą Politiką, 

siekiamo pozityvaus elgesio taisykles, vykdomas priemones; 

 5.2. Darbuotojams turi būti pateikiama informacija apie negatyvius ir nepriimtinus 

Psichosocialinius veiksnius, jų poveikį,  prevencines priemones ir pagalbos prieinamumą; 

5.3. Darbuotojams ir vadovams turi būti organizuojami mokymai siekiant, kad: 

5.3.1. darbuotojai būtų mokomi: 

 - kaip nustatyti galimas  smurto ir priekabiavimo situacijas; 
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- kokie galimi smurto ir priekabiavimo šalinimo sprendimai;  

- kaip gerinti bendradarbiavimo įgūdžių, kurie padėtų išvengti smurto ir priekabiavimo darbe; 

5.3.2. vadovai būtų mokomi: 

- suprasti ir paaiškinti Lopšelio-darželio priešsmurtinę strategiją; 

- pastebėti netinkamą savo ir darbuotojų elgesį; 

- įvertinti darbo aplinką ir numatyti priemones, kurios padėtų išvengti  smurto ir priekabiavimo 

darbe; 

- padėti nukentėjusiems darbuotojams, užtikrinti informacijos konfidencialumą; 

- palaikyti darbuotojus ir skatinti abipuse pagarba grįstą darbo aplinką.  

 

 

6. Pagalbos suteikimas smurtą ir priekabiavimą darbe patyrusiems asmenims 
 

         6.1. Sudaryti sąlygas kreiptis reikalingų specialistų (psichologų ir kitų) pagalbai; 
6.2. Nukentėjusiajam užtikrinti reintegraciją į darbovietę arba perkėlimą į kitą darbą; 

         6.3. Esant poreikiu, kreiptis į Darbo ginčų komisiją, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 
 

          

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant į gautus pranešimus apie smurtą ir 

priekabiavimą, nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus, pasikeitus galimiems jų pavojams ar 

atsiradus naujų arba pareikalavus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo 

inspektoriui. 

2. Politikos nesilaikymas yra laikomas šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu už kurį 

gali būti nutraukta darbo sutartis. 

3. Už melagingus pranešimus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

4. Darbuotojai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Politikos nuostatų tobulinimo. 
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Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 

        smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos 

        tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS”  

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PRANEŠIMŲ REGISTRAS 

 

Reg. 

Nr.  

Pranešimą teikiančio asmens 

vardas, pavardė 

Pateikimo 

data 

Trumpas atvejo 

aprašymas 

Priimtas 

sprendimas 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

     

 

 


