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DARBUOTOJl} PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKOS 
JGYVENDINIMO TV ARKOS APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbuotoju psichologinio saugumo uztikrinimo Vytauto Didziojo universiteto ,,Atzalyno" 

progimnazijoje (toliau - Progimnazija) politikos igyvendinimo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) 

nustato principus, kuriais vadovaujamasi Progimnazijoje, siekiant uztikrinti darbuotoju psichologini 

sauguma, psichologinio smurto ir mobingo darbe atveju registravimo ir nagrinejimo tvarka, 

psichologinio smurto ir mo bingo darbe prevencija, jl!- igyvendinimo priemones ir tvarka, 

2. Sio Apraso tikslas - uztikrinti darbuotoju psichologini sauguma, psichosocialines rizikos 

valdyma, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos igyvendinima ir saugios darbo aplinkos 

kurima visiems Progimnazijos darbuotojams. 

3. Sis Aprasas taikomas visiems Progimnazijos darbuotojams. 

4. Aprase vartojamos savokos: 

4.1. Psichologinis smurtas -nepriimtinas vieno ar keliu asmenu elgesys, kuris gali pasireiksti 

ivairiomis formomis, pagrinde - priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu ir/ar seksualiniu 

isnaudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neetisku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitu asmenu atzvilgiu. 

Darbo aplinkoje smurtas gali pasireiksti tarp to paties lygmens kolegu (horizontalus smurtas), tarp 

vadovu ir ju pavaldiniu (vertikalus smurtas) bei darbuotoju ir kitu asmenu (klientu, vartotoju, treciqju 

asmenu ir kt.). 

4.2. Mobingas - jegu disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiskiantys nuosekliu 

ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu pries darbuotoja, kuriais pazeidziama darbuotojo fizine, 

socialine ar psichologine gerove, mazinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu. Mobinga 

gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarima ar galios svertu turintis asmuo, tiek darbuotoju grupe. 

4.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines orientacijos, 

negalios, amziaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes, 

socialines padeties, isitikinimu ar paziuru, pilietybes, seimynines padeties, ketinimo tureti vaika 

(vaiku) pagrindu siekiama jzeisti arba izeidziamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama 

bauginanti, priesiska, zeminanti ar izeidzianti aplinka. 

4.4. Stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo salygu, darbo reikalavimu, darbo 

organizavimo, darbo turinio, darbuotoju tarpusavio santykiu ir (ar) santykiu su darbdaviu ir (ar) 
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treciaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius. 

4.5. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo salygu, darbo reikalavimu, darbo 

organizavimo, darbo turinio, darbuotoju tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiu 

sukelia darbuotojui psichini stresa, 

4.6. Psichosocialine rizika - rizika darbuotoju psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei 

gerovei, kuria kelia psichosocialiniai veiksniai susije su darbo santykiais. 

5. Kitos Aprase naudojamos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jos apibreztos 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Darbuotoju saugos ir sveikatos istatyme ir Psichosocialines 

rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose. 

II SKYRIUS 
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS JGYVENDINIMO 

TVARKA 

6. Progirnnazijoje turi buti igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai: 

6.1. Pirminiai prevenciniai veiksmai: 

6.1.1. Psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uztikrinant, kad su darbu susije sprendimai 

butu pagristi teisingumo, saziningumc, lygiu galimybiu ir pagarbos zmogui principais, kad 

organizuojant darba butu optimizuojamas darbo knivis, darbai paskirstomi po lygiai, atsizvelgiant i 
etatini darbo kruvi, butu atsizvelgiama i gerus darbuotoju tarpusavio santykius, efektyviai 

sprendziamos iskilusios problemos ir vengiama besitesiancio streso situaciju. Darbuotojui turi buti 

aisku, ko is jo tikimasi darbe, jis turi buti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darba; 

6.1.2. Nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai, jie 

analizuojami sudarant galimybes darbuotojams teikti pranesimus apie ivykius su detaliais 

paaiskinimais, nurodant smurtautojus, smurto situacija, aplinkybes, galimus liudininkus; 

6.1.3. [staigos kulturos ugdymas isipareigojant, kad bus uztikrinta darbuotoju sauga ir sveikata 

visais su darbu susijusiais aspektais. Aiskiai apibreziamos darbuotoju pareigos ir atsakomybes, 

Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos diskusijos, gerbiama kitokia 

pozicija, nuomone; 
6.1.4. Fizines darbo aplinkos gerinimas uztikrinant, kad darbo vieta butu saugi, patogi, 

tinkamai irengta ir priziurima, 

6.2. Antriniai prevenciniai veiksmai: 

6.2.1. Darbuotoju informavimas apie darbuotoju psichologinio saugumo uztikrinimo politika 

ir kitas galiojancias tvarkas uztikrinancias, kad visi Progirnnazijoje dirbantys ar naujai isidarbinantys 

darbuotojai zinotu ir suprastu Progirnnazijoje siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones. 

Informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi budai: personalo susirinkimai, informacines lentos, 
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informaciniai el. pranesimai ir kiti biidai; 

6.2.2. Inicijuojami personalo mokymai atsizvelgiant i poreikius ir esama situacija; 

6.2.3. Nuolat stebima situacija, atsizvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius, 

orgamzuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas 

istaigoje. 

6.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai: 

6.3.1. Psichologini smurta ir mobinga patyrusiu ar maciusiu darbuotoju psichologiniu traumu 

ir streso lygio mazinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant galimo psichologinio smurto ar mobingo 

atvejus, teikiant rekomendacijas administracijai, uztikrinant psichologines pagalbos paslaugu 

prieinamuma (psichologu, psichiatru, socialiniu darbuotoju, psichologines pagalbos organizaciju, 

psichologines pagalbos telefono liniju) nuorodu ir kontaktu suteikima visiems Progimnazijos 

darbuotojams; 

6.3.2. Salygu dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotoju susirinkimus, skatinant 

darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ieskoti pagalbos, gauti 

paramos is kolegu; 

6.3.3. Stengtis iskilusias problemas spresti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su 

smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o krastutiniu atveju, naudoti drausmines 

priemones - rastiskci ispejima, perkelima i kitas pareigas, atleidima is darbo; 

6.3.4. Drausmines procedures numatomos ir taikomos smurtautojams, atsizvelgiant i abieju 
smurto ivykyje dalyvavusiu pusiu paaiskinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo elgesi, 

objektyviai jas isklausius, 

III SKYRIUS 
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJl) REGISTRA VIMO IR 

NAGRINEJIMO TV ARKA 

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

prevencines priemones siiilo vadovo isakymu sudaryta ir patvirtinta Galimu psichologinio smurto 

darbe atveju nagrinejimo komisija (toliau - Komisija). 

8. Darbuotojas, galimai patyres ar pastebejes psichologinio smurto ar mobingo atveji, turi 

teise (taip pat ir anonimiskai) apie ji pranesti: 
8.1. informuojant vadovo isakymu uz priessmurtine veikla Progimnazijoje paskirta asmeni, 

Uz priessmurtine veikla paskirtas asmuo apie pranesta atveji turi informuoti Komisija 8.2-8.4 p. 

nurodytais budais pateikiant reikiama informacija; 

8.2. uzpildant Progimnazijos mokytoju kambaryje esancio kompiuterio darbalaukyje 

patalpinta Galimo (-q) psichologinio smurto atvejo (-q) anketos nuoroda ir pateikiant reikiama 
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inf ormacij '},; 

8.3. siunciant elektronini Iaiska adresu psdkomisija@vduprogimnazija.lt nurodant 

informacija: asmens varda ir pavarde, kontaktus (el. pasta ir/ar tel. Nr.) (nebiaina, bet pageidautina 

siekiant tikslesnio tyrimo, isvadu ir tikslingos prevencijos); ivykio data (arba perioda nuo - iki); 

galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus; pranesima pildancio asmens sasajas su ivykiu; detalu 

ivykio aplinkybiu aprasyma; siulomas prevencines priemones (jei esama pasiulymuy. 

8.4. pateikiant pranesima i Progimnazijos paste dezute. 

9. Pagal poreiki, Komisijos pirmininko sprendimu, gali buti i Komisija itraukiamas 

papildomas (-i) specialistas (-ai) ar darbuotojas (-ai) (Progimnazijos administracijos darbuotojas, 

darbuotoju atstovas (-ai), darbuotoju atstovas (-ai) saugai ir sveikatai ar kt.) atvejo nagrinejimui arba 

gali buti prasoma jq ekspertizes, 

10. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procedura: 

10.1. galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejis nedelsiant uzregistruojamas 1r 

informuojama Komisija bei pateikiama gauta medziaga susipazinimui; 

10.2. Komisija gavus rasytine informacija Aprase nurodytomis priemonemis pradeda 

analizuoti atveji nedelsiant; 

10.3. Komisija turi teise prasyti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio psichologinio 

smurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiu asmenu (ivykio liudininku, nukentejusiuju, 

galimu smurtautoju) ir kitu darbuotoju paaiskinimo, informacijos patikslinimo rastu ar zodziu ir 

turimu irodymu pateikimo; 

10.4 darbuotojas, galimai patyres ar pastebejes psichologinio smurto ar mo bingo atveji, 

galimai ivykyje dalyvave asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti 

darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti visa atvejo tyrimui reikalinga informacija; 

10.5. Komisija turi teise prasyti darbuotojo, galimo smurtautojo, paaiskinimo, aplinkybiu 

patikslinimo rastu ar zodziu, objektyviai jj isklausyti ir atsizvelgti i paaiskinimus, aplinkybes, 

ankstesni smurtautojo elgesi, rekomenduoti jam psichologo konsultacija; 

10.6. kai sunku issiaiskinti nepageidaujamo elgesio aplinkybes ar abejojama pranesimo del 

patirto netinkamo elgesio pagtjstumu, gali buti kvieciamas psichologas; 

10.7. surinkus informacija, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis aptariamas 1r 

teikiamos isvados bei prevencines priemones Progimnazijos administracijai; 

10.8. Komisija turi teisy atmesti pranesim'},, kaip nepagrjst'}-; 

10.9. Komisijos posedzius protokoluoja ir su Komisijos veikla sus1Jusms dokumentus 

registruoja Komisijos sekretorius. 

11. Progimnazija uztikrina reikiamos pagalbos teikim'}- nukentejusiesiems pagal psichologinio 

smurto ir mobingo darbe prevencijos jgyvendinimo tvark'}-. 
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12. Progimnazija uztikrina darbuotoju, pateikianciu pranesima del psichologinio smurto ar 

mobingo konfidencialuma, objektyvuma ir nesaliskuma visu galimo psichologinio smurto ar 

mobingo atvejo dalyviu atzvilgiu. 

13. Progimnazija uztikrina, jog darbuotojai bus apsaugoti nuo priesisko elgesio ar neigiamu 

pasekmiu, jei pateiks pranesima del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurto ar mobingo 

atvejo. 

14. Progimnazija stengiasi iskilusias problemas isspresti neformaliomis priemonemis 

pokalbiu su smurtautoju. Jei to nepakanka, taikoma krastutine priemone - drausminiu nuobaudu 

skyrimas. Jos galimos tokios: rastiski ispejimai, perkelimas i kita skyriu ar pareigas, atleidimas is 

darbo. 

IVSKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Darbuotojai su siuo Aprasu yra supazindinami pasirasytinai ir atlikdami savo darbo 

funkcijas turi vadovautis siame Aprase nustatytais principais. 

16. Jei 8 p. nurodytoje tvarkoje pateikiamame pranesime minimi ir kiti galimi nusizengimai 

(korupcijos, Etikos kodekso ar pan.), su tuo susijusi informacija perduodama pagal veiklos srit] 

atitinkamoms tarnyboms ir/ar komisijai nagrinejimui, 

17. Nepavykus isspresti psichologinio smurto/mobingo problemu Progimnazijos viduje, 

psichologinio smurto/mobingo auka gali kreiptis j: 

• Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija (toliau - VDI) su skundu del situacijos 

identifikavimo ir galimo poveikio priemoniu darbdavio atzvilgiu pritaikymo, jeigu darbdavys, 

pazeisdamas darbuotoju sauga ir sveikata reglamentuojancius teises aktus, neorganizuoja 

psichosocialiniu profesines rizikos veiksniu vertinimo; 

• Darbo gincu komisija su prasymu atlyginti turtine ar neturtine zala del patirtu emociniu 

isgyvenimu, nepatogumu, psichologiniu sukretimu, psichologinio spaudimo ir pan. 

• Lietuvos Respublikos generaline prokuratura, siekiant gauti Pranesejo statusa; 

• Bendrosios kompetencijos teismus ( civilinio proceso, sunkesniais atvejais ir baudziamojo 

proceso tvarka). 

18. Sio Apraso pazeidimas gali buti laikomas darbo pareigu pazeidimu ir taikoma atsakomybe 

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

19. Aprasas gali buti keiciamas keiciantis imperatyviems teises aktams. Aprasas tvirtinamas, 

keiciamas ir naikinamas Progimnazijos vadovo isakymu, 


