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KLAIPEDO S LOPSELIO.DAR r,BUO,,ZIOGELIS"
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elyje-darielyje ,,Liogelis" (toliau - fstaiga) vadovaujamasi nuostata, kad

kiekvienas {staigos darbuotojas gerbia kito asmens orumq, mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais,
savo elgesiu uZtikrina darbo aplink4, kurioje kitas asmuo nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq,

agresyviq, uZgauliq, yleidLiandiq veiksmq.
2. Visi fstaigos darbuotojai privalo blti supaZindinti ir laikytis Sios smufto ir priekabiavimo,

prevencijos politikos (toliau - Politika) nuostatq. fstaigos darbuotojai privalo aktyviai dalyvauti
draugi5kos, Zmogaus orum4 gerbiandios, lygias galimybes ir nediskriminavim4 uZtikrinandios darbo

aplinkos kurime.
3. fstaigoje draudZiama priekabiauti, seksualiai priekabiauti ar smurtauti prieS {staigos

darbuotojus, bendruomenes narius.
4. [staigos Politikoje remiamasi teises aktq reikalavimais.
5. Politikoje varlojamos s4vokos:
5.1. atsakingas asmuo - {staigos direktoriaus skiriamas asmllo, pirmasis gaunantis prane5im4

ar skund4 apie ivyki ir pagal nustatyt4 tvark4 organizuojantis skundo ar ivykio nagrinejim4.

Atsakingo asmens pavarde ir kontaktai vie5ai neskelbiami;
5.2. fstaigos darbuotojas * darbuotojas, su lstaiga susijgs darbo santykiais;
5.3. komisija- |staigos direktoriaus f sakymu sudaryta komisija smutto, priekabiavimo atvejui

tirti;
5.4. nukentejusysis - [staigos darbuotojas, bendruomenes narys, prie kurio priekabiavo irlar

prie5 kuri buvo panaudotas smurtas;
5.5. prane5imas - Zodinis arba ra5ytinis informacijos pateikimas apie priekabiavim4, smufi4;
5.6. skundas - nukentejusio asmens ra5ytinis kreipimasis del priekabiavimo, smurto;
5.7 . skundZiamasis asmuo, del kurio elgesio pateiktas prane5imas, skundas del

priekabiavimo ar smufto;
5.8. smuftas smurtas ir priekabiavimas, iskaitant psichologini smurt4, smurl4 ir

priekabiavim4 del lyties, veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tydinis fizinis, psichinis,

seksualinis ar kitas poveikis, del kurio asmuo patiria netuftinE, fizing ar materialinE Laly;

5.9. fizine prievafta - tai tydinis ir nepageidautinas veiksmas, pvz., kum5diavimas, mu5imas,

spyrimas, ikandimas, deginimas, del kurio patiriama trauma arba suZalojimas;
5.10. priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasds, tautybes, pilietybes,

kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiirq, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iZeisti arbaiLeidLiamas aslnens orumas

ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5iSka, Leminanti ar iZeidZianti aplinka;
5.11. seksualinis priekabiavimas * asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar

nepageidaujamas, uZgaulus, LodLiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu iSreik5tas seksualinio pobfldZio elgesys,

kuriuo siekiama sukufti arba kuriama asmeni, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti, prie5i5ka, jam
nemaloni, Zerninanti ar LeidLianti aplinka;

5.12. psichologine prievarta - tai bet koks nepageidautinas veiksmas, iskaitant ikalinim4,
izoliavimq, Zodini iLeidimq, paZeminim4, g4sdinim4, psichologing agresij4, grasinim4 panaudoti

fizinE jega,, arba kit4 elgesi, kuris gali menkinti tapatumo, orumo ir savivertes jausm4, taip pat gali
pakenkti ftzinei,psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei {staigos darbuotojo ar kito bendruomenes

nario sveikatai, saugai ir gerovei.
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II SKYRIUS
PRIEKABIAVIMO IR SMURTO FORMOS

6. Smurtas ir priekabiavimas gali pasireik$ti Siomis formomis:
6.1. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz. plek5telejimas, glostymas, glamonejimas,

gryb5telejimas, siekimas pabudiuoti, budiavimas ir kt.) ar tokio kontakto reikalavimas;
6.2. i:odinis ar ra5ytinis Zeminimas (iZeidZiantys juokai ir pok5tai, nuolatines pastabos,

neapykantos kalba, apkalbos, gandq skleidimas, SmeiZtas ir pan.);
6.3. ii:eidi:iandiq paveiksleliq, uZra5q ar kitos medZiagos demonstravimas, iZeidfls gestai;
6.4. pomografiniq ar seksistiniq nuotraukq, paveiksleliq, tekstq demonstravimas ar siuntimas

elektroninio ry5io priemonemis;
6.5. sqmoningas izoliavimas ar nebendravimas darbineje veikloje, atskyrimas nuo socialiniq

veiklq;
6.6. ikyrus siekis bendrauti, asmens sekimas ar informacijos apie asmeni rinkimas, kai tai

nesusij g su atliekamomis darbinemi s funkcij omis ;

6.7. grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo
laisvg;

6.8. poveikis [staigos darbuotojui, siekiant tam tikro su darbo funkcijq atlikimu nesusijusio
elgesio, paslaugq ar seksualiniq paslaugq;

6.9. nepagristas darbo sQlygq pabloginimas, lyginant su kitais asmenimis;
6.10. priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto formq sqralas nera baigtinis.
7. Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ir smurtas gali pasireik5ti ir kitokiais bfidais,

kurie nera akivaizdiis, tadiau kuria nemaloni4, bauginandiq, Zeminandiqar iheidliandi4 aplink4.

III SKYRIUS
REKOMENDUOJAMAS ISTAIGOS DARBUOTOJU ELGESYS, SIEKIANT ISVENGTI

PRIEKABIAVIMO IR SMURTO

8. [staigos darbuotojams rekomenduojama laikytis Siq principiniq nuostatq:
8.1. analizuoti savo elgesi ir vertinti, ar jis atitinka Politikos nuostatas;
8.2. bUti s4moningu, Zinoti ar numanyti, koks potencialus elgesys gali btiti laikomas

seksualiniu priekabiavimu ir smurtu;
8.3. bUti atidliu ir jautriu kitiems {staigos darbuotojams ir kitiems bendruomenes nariams,

gerbti jq privatq gyvenim4, paLiiras, isitikinimus, jq fizini ir psichini neliediamum4, stengtis suvokti,
ar jo Zodliu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesys gali sukelti nemalonias, nepageidaujamas,
orumQ LeidLiandias pasekmes, gali trukdyti kita asmeni darbo aplinkoje, del ko jis gali nesugebeti
tinkamai vykdyti savo funkc ijas, pavyzdZiui :

8.3. 1. familiarus pasisveikinimo biidas;
8.3.2. komplimentai, nesusijg su darbinemis asmens savybemis;
8.3.3. komentarai apie fizing iYvaizdqar aprangq, Zmogaus identiteto poZymius;
8.3.4. neeti5ki komentarai apie paZiiiras, silpnybes ar stiprybes, jo privatq gyvenim4;
8.3.5. neeti5ki kreipiniai (pvz. vardq trumpiniai, pravardes, maZybiniai kreipiniai);
8.3.6. seksualinio pobfidZio, iieidi:iantys ar nepagarbiis juokeliai ar pok5tai;
8 ,3 .7 . fiziniai prisilietimai prie darbuotoj o ar kito bendruomends nario, fizinio ar psichologinio

diskomforto sukelimas, nesilaikant pagarbaus fi zinio atstumo ;

8.3.8. ikyrus demesio rodymas, fizines i5vaizdos apZifirinejimas;
8.3.9. kalbejimo tonas, reiBkiami garsai ir judesiai, kurie gali Zeisti, Zeminti Zmogq ar kelti

seksualinio pobiidZio asociacijas;
8.3.10. Zeminandiq garbg ir orum4 vizualiniq priemoniq naudojimas (plakatai, nuotraukos,

pie5iniai, daiktai ir kt.);
8.3.11 . i1eidLiandio pobridZio, Zeminandiq garbg ir orum4 prane5imq, Zinudiq siuntimas.
8.4. siekiant i5vengti asmeniui nemalonaus, nepriimtino elgesio bei Sio elgesio neigiamq

pasekmiq, esant abejon0ms, kad tam tikras elgesys gali buti nepageidaujamas arba gali priversti kit4



3

asmeni jaustis nepatogiai, Zeminti jo orum4, rekomenduotina i5 anksto pasiteirauti, aptarti su [staigos
darbuotojais ir kitais bendruomenes nariais, ar tamtikras elgesys, bendravimo forma yra priimtini;

8.5. jei fstaigos darbuotojas ar kitas bendruomenes narys todLiu, veiksmais ar atsako

nebuvimu parodo, kad tam tikras elgesys, nesusijgs ir (ar) nebiitinas darbo funkcijq vykdymui, jam
nera priimtinas - privaloma nedelsiant nutraukti toki elgesi ir apriboti bendravim4 iki privalomo
vykdant darbo funkcijas;

8.6. nebiiti pasyviu Politikos nuostatas pai:eidi:iandio elgesio stebetoju, bet imtis aktyviq
veiksmq tokiam elgesiui sustabdyti. Jeigu toks elgesys vyksta, netoleruoti jo, nelaikyti to pokltu ar
nevykusiu pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia Sypsena, juoku ar kitais toki elgesi
palaikandiais veiksmais;

8.7. patyrus toki elgesi, turinti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto poZymiq,
patartina ramiai, mandagiu tonu pasakyti ar praneSti taip besielgiandiam asnleniui, kad Sis elgesys
nepriimtinas ir turi buti nutrauktas. Tai gali biiti padaryla ir elektroniniu laiSku ar Zinute.
Rekomenduotina paai5kinti, kokie gestai, iodliai, komentarai, fizinis elgesys ar kiti veiksmai yra
nemalontis, sukuria Zeminandi4, ileidtiandi4 darbing ar studijq aplink4;

8.8. patartina visus ivykusius priekabiavimo, smurto veiksmus (elgesi) fiksuoti, uZsira5yti
laikq, liudytojus ir kitas reik5mingas aplinkybes;

8.9. jeigu priekabiavimas ar smurtas vyko kito [staigos darbuotojo ar bendruomenes nario
atZvilgiu, rekomenduotina padr4sinti ji prabilti apie tai, skatinti kreiptis i Siuos veiksmus atlikusi
asmeni ir nedelsiant jam prane5ti, kad toks elgesys yra nepageidaujamas.

IV SKYRIUS
PRANESIMO AR SKUNDO TYRIMO PRINCIPAI, PATEIKIMO TVARKA, TERMINAI

9. Prane5imo ar skundo tyrimas grindZiamas Siais principais:
9.1. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del Politikos

paZeidimo;
9.2, operatyvumo - tyrimas atliekamas per imanomai trumpiausi4 termin4;
9.3. betarpi5kumo - nukentejusiajam, skundZiamajam, liudytojui (-ams) sudaromos visos

galimybes pateikti paaiSkinimus, savo veiksmq vertinimo ir ai5kinimo versij4;
9.4. pagalbos nukentejusiajam - gavus skund4 del Politikos paZeidimo, sudaromos saugios

darbo s4lygos;
9.5. aktyviq prevencijos priemoniq taikymo - nustadius paZeidim4, taikomos atitinkamos

individualios prevencines priemones, uZtikrinant fstaigos darbuotojams ir kitiems bendruomenes
nariams saugias ir jq orumo neleidliandias darbo sqlygas;

9.6. objektyvumo ir ne5ali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq
nuostatq del aplinkybiq vertinimo.

10. fstaigos darbuotojas ar kitas bendruomenes naxys, pagristai manantis, kad prie jo ar kito
asmens yrapriekabiaujama ar prie5 ji yra naudojamas psichinis klar frzinis smurtas, turi teisg pateikti
pranelim4 ar skund4 atsakingam asmeniui, kuris gaut4 informacijq nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4
darbo dienq pateikia tiesiogiai [staigos direktoriui ar ji vaduojandiam asmeniui arba tiesiogiai Lygiq
galimybiq kontrolieriaus tarnybai. Atsakingas asmuo, be kita ko, taip pat informuoja nukentejusiji
apie galimybg del priekabiavimo irlar smurto atvejq pasinaudoti nemokama teisine pagalba,
kreipiantis i toki4 paslaug4 [staigos darbuotojams teikianti teisinink4, dirbanti Klaipedos miesto
pedagogq Svietimo ir kultiiros centre.

11. Prane5ime (skunde) [staigos darbuotojas turi pateikti 5i4 informacij4:
11.1. ivykio detalius paai5kinimus apie patirto smurto, priekabiavimo situacij4, aprai5kas ir

aplinkybes;
I 1.2. nurodyti galimus liudytojus;
11.3. pateikti vis4 kit4 turim4 informacij4 (garso iraSus, susira5inejim4 ir pan.).
12. [staigos direktoriui ar ji vaduojandiam asmeniui gavus i5 atsakingo asmens praneSim4 ar

skund4 apie ivyki, sukviediama atitinkama komisija, susidedanti i5 5 (penkiq) nariq.
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13. Komisijos nariai privalo uZtikrinti konfidencialum4. Komisijos nariams dratdiliama
atskleisti bet koki4 su tyrimu susijusi4 informacij4 asmenims, nedalyvaujantiems tyrimo procedtiroje.

Komisijos nariui, atskleidusiam kitiems asmenims su tyrimu susijusiq informacijq, taikoma
drausmine atsakomybe.

14. Apklausiant nukentejusiji ar skundZiamqji asmeni, apklausoje gali dalyvauti ir jo atstovas.

15. PraneBim4 ar skund4 rekomenduojama pateikti per imanom4 trumpiausi4 laik4 nuo

skundZiamq veiksmq padarymo arba paai5kejimo dienos.
16. Atlikusi tyrim4, komisija ivertina jo metu gautus duomenis ir per 5 darbo dienas parengia

bei pateikia iSvad4 [staigos direktoriui ar ji vaduojandiam asmeniui, kuris priima sprendim4 del
drausmines atsakomybes ar kitq priemoniq taikymo.

17. Prane5imas ar skundas i5tiriamas ar prevencijos procediira atliekama per imanom4
trumpiausi4laik4, bet ne ilgiau nei per 1 menesinuo prane5imo ar skundo gavimo dienos.

18. Prane5imo ar skundo tyrimo terminas gali bfti pratgsiamas tik tuo atveju, jei del
pateisinamq aplinkybiq (ligos ir pan.) nera galimybes apklausti nukentejusiojo, skundZiamojo ar
liudytojo. Sprendim4 del termino pratgsimo priima komisijos pirmininkas.

V SKYRIUS
PREVENCIJOS PROCEDURA

19. Prevencijos procedflros tikslas - net ir nesant akivaizdl\4 priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo ar smurto poZymiq ar kitq profesines etikos paZeidimq, uZtikrinti saugiq ir pagarbi4
darbing aplink4 [staigoje.

20. Prevencijos procedUra taikoma ir tuomet, jeigu nukentejgs asmuo pageidauja tik
sudrausminti skundZiamqji ir uZkirsti ke1i4 tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad bUtq
pradetas tyrimas arba nera pakankamo pagrindo tyrimui pradeti.

21. Komisijai priemus sprendim4 pradeti prevencijos procediir4, atsakingas asmuo
pakartotinai supaZindina skundZiam4ji asmeni su taisyklemis, atkreipdamas demesi i tuos punktus,
del kuriq nesilaikymo pradeta prevencijos procediira.

22. Prcvencijos procedtira vykdoma pokalbio forma, kurio metu atsakingas asmuo atskirai
bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant nukentejusiam asmeniui, siekiant taikiai
iSsprgsti kilusius nesutarimus.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Politika ir visi jos pakeitimaiyraskelbiami [staigos interneto svetaineje.
24. Visi darbuotojai su Politika supaZindinami iki 2022 m.lapkridio I d. elektroniniu biidu,

naujai priimami darbuotojai - iki prasidedant darbo santykiams.


