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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOB,INGO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kalvarijos gimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politikos (toliau - Politika) tikslas

- numatyti ir igyvendinti efektyvius ir veiksmingus veiksmus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo
psichologinio smurto (pasirei5kiandio priekabiavimu ir smurtu) ir mobingo rizikos.

2. Pagrindines Sios Politikos s4vokos:

2.1. atsakingas asmuo - gimnazijos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ prieSsmurting
veikl4 gimnazijoje ir nustatlta tvarka organizuojantis psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejo
nagrinejim4;

2.2. komisija - gimnazijos vadovo isakymu sudaryta komisija,
smurto ir mobingo darbe atveji;

2.3. nukent6jusysis - gimnazqos darbuotojas, patyrgs ar galimai patyrgs psichologini
smurt4 ir mobing4 darbe;

2.4. prane5imas - Zodinis arba ra5ytinis informacijos pateikimas apie psichologini smurt4
ir mobing4 darbe;

2.5. kitos s4vokos atitinka teises aktuose vartojamas s4vokas.

3. Politika taikoma visiems gimnazijos darbuotojams nepriklausomai nuo jq uZimamq
pareigq ar sudarytos darbo sutarties ruSies.

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIS SMURTAS IR MOBINGAS DARBE

4. Psichologinio smurto ir mobingo darbe isis4moninimas:

Psichologinio smurto ir mobingo problemos darbe
lsis4moninimas

Problemos atpaZinimas Problemos netoleravimas

Prie5smurtin6s strategijos formavimas

Prevencija
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5. Psichologinis smurtas:

5.I. daLnrausiai apibreZiamas kup nepriimtinas vieno ar kelitl asmenq elgesys, kuris gali
p as ir e ilri ti iv air iomi s for mo mi s ;

PAGRINDINES
PSICHOLOGINIO SMURTO
PASIREISKIMO FORMOS

Priekabiavimas
Pasikartojantis ir

s4moningas i5naudojimas,
grasinimas ir (arba)
Zeminimas su darbu

susij usiomis aplinkybemis.

Smurtas
Vieno ar daugiau

darbuotojq ar vadovq
uZpuolimas su darbu

susijusiomis
aplinkybemis.

Priekabiavimas ir smurtas gali pasireik5ti:
. fi ziniu, psichologiniu ir I ar seksualiniu i5naudoj imu;
o neeti5ku elgesiu (vien4 kartq ar sistemingai);
o nepagarbiu elgesiu kitq asmeng atZvilgiu.

5.2. psichologinio smurto darbe apraiikos - nuolatinis darbuotojo iZeidinejimas, nuolatind
neppgrista kritika, sarkazmas, pasikartojandios neigiamos pastabos, Saukimas, ignoravimas, SmeiZtas,

manipuliavimas, vie5as Zeminimas, noras i5juokti, tydiojimasis, pasiekimq nuvertinimas, g4sdinimas,
priekabiavimas, grasinimas panaudoti jeg4, atleisti i5 darbo ir pan.

6. Mobingas:

6.1. jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasirei5kiantys nuosekliu ilgalaikiu
netinknmu elgesiu, nukreiptu prie5 darbuotoj4, kuriais paLeidLiarlrra darbuotojo frzine, socialine ar
psichologind gerovd, maZinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu;

6.2. mobingq gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarim4 ar galios svertq turintis asmuo, tiek
darbuotojq grupe.

7. Prie5smurtine strategija gimnazijoje:

7.l.kiek imanoma greidiau sustabdyti arba pakeisti nepriimtinus veiksmus, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jrl grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens
neliediamum4;

7.2. netoleruojama bet kokia psichologinio smurto ir mobingo forma;

7.3. visi asmenys, susijg su psichologinio smurto ir mobingo darbe atveju, turi galimybg
i5sakyti savo poZiuri;

7.4. sprendimai turi buti priimami laikantis objektyvumo ir ne5ali5kumo principu;

7.5. esant poreikiui, turi bDti konsultuojamasi psichosocialinio darbo s4lygq gerinimo
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klausimais su kitq imoniq, istaigq ar orgarizacijq specialistais.

8. Darbuotojq, patyrusiq arba galimai patyrusiq psichologini smurt4 ir mobing4 darbe,
veiksmq schema pateikta 1 priede.

III SKYRIUS
PSICHOLOGINIQ SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJU RE,GISTRAVIMO IR

NAGRINEJIMO TVARKA,.
g. Darbuotojas, pagristai manantis, kad prie5 j! naudojamas psichologinis smurtas ir

mobingas, turi teisg apie tai prane5ti Lodliu arba ra5tu atsakingam asmeniui.

1 0. Prane5ime darbuotojui rekomenduojama nurodyti:

10.1. irykio situacij4, aprai5kas ir aplinkybes;

I0.2. ar netinkamai elgesi gimnazijoje dirbantis asmuo ar kitas asmuo (klientas ir kt.), jei
yraLinoma, pateikti detalesng informacij4 (vard4, pavardg ir pan.);

1 0.3. galimus liudininkus;

10.4. pateikti kit4 turim4 informacij4 (teisetai padarytus garso ira5us, susira5inejimus ir
pan.).

11. Visus prane5imus atsakingas asmuo registruoja nevieSame registre (2 priedas).

12. Jei prane5imas gaunamas pa5tu, dokumentq valdymo funkcijas atliekantis darbuotojas
pranesimo neregistruoja. Nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, ji perduoda atsakingam
asmeniui, kuris uZregistruoja jitam skirtame registre.

13. Atsakingas asmuo gaut4 informacij4 nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, turi
pateikti gimnazij os vadovui.

14. Gimnazijos vadovas gavgs prane5im4 i5 atsakingo asmens ji apsvarsto ir, nurodo
atsakingam asmeniui ar reikia i5nagrineti psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji bei sudaro
komisij4 psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejo nagrinejimui.

. 15. Pagrindines komisijos funkcijos:

15.1. ivertinti gaut4 informacij4 apie patirt4 psichologini smurt4 ir mobing4 per imanomai
trumpiausiqlaik4, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo prane5imo gavimo dienos;

15.2. apklausti prane5im4 pateikusi asmeni ir asmeni, kurio elgesys skundZiamas (Salys

apklausiamos atskirai). Prireikus apklausti kitus asmenis, galindius suteikti papildomos informacijos,
jei to pageidauja prane5im4 pateikgs asmuo. Visos apklausos turi bfiti protokoluojamos;

15.3. jei reikia, surinkti papildom4 informacij4, susijusi4 su prane5imu, i5siai5kinti
papildomas frykio aplinkybes; ,

15.4. i5nagrineti psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji per imanomai trumpiausi4
1aik4, bet ne veliau kaip per 1 menesinuo prane5imo gavimo dienos;

15.5. i5nagrinejus psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji, pateikti iSvad4 gimnazijos
vadovui, kuris priima sprendim4 del tolimesniq veiksmq ir (ar) priemoniq taikymo. Apie priimt4
sprendim4 informuoti darbuotoj4, pateikusi prane5im4 (ei darbuotojas to pageidavo).

16. Atsakingas asmuo, komisija turi teisg:

16.I. sirilyti gimnazijos vadovui, nukentejusiajam suteikti galimybg neatvykti i darbo
viet4, kol bus nagrinejimas prane5imas;

16.2. jei sunku i5siai5kinti netinkamo elgesio aplinkybes ar abejojama prane5imo del
patirto netinkamo elgesio pagristumu, suderings su gimnazijos vadolu, kreiptis konsultacijai !
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psicholog4;

16.3. teikti pasi[lymus gimnazijos vadovui del tolimesniq veiksmq priemimo
nukentejusiojo ir asmens, kuris elgesi netinkamai ar del kurio darbuotojas patyre psichologini smurt4
ir mobing4, atLvrlgiu;

16.4. rekomenduoti gimnazijos vador,.ui atmesti prane5im4, kaip nepagrist4.

17. Prane5imo nagrindjimo principai:

17.1. nekaltumas - asmuo laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del jo netinkamo
elgesio;

17.2. operutyvumas - atvejo nagrinejimas atliekamas per fmanomai trumpiausi4 termin4;

17.3. betaryi3kumas visiems su atveju susijusiems asmenims (nukentejusiajam,
smurtavusiam ar galimai smurtavusiam darbuotojui, liudininkui (-ams)) sudaromos visos galimybes
pateikti paai5kinimus;

17.4. ne5aliSkumas - atvejis nagrinejimas objektyviai, be i5ankstiniq nuostatq del aplinkybiq
vertinimo.

18. Konfidencialumas:

18.1. atsakingas asmuo ir komisija privalo uZtikrinti konfidencialum4. DraudZiama atskleisti
bet koki4 informacij4, susijusi4 su psichologinio smurto ir mobingo darbe nagrinejimu, nagrinejimo
procese nedalyvaujantiems asmenims;

18.2. gimnazijauitil<rina darbuotojo, pateikusio prane5im4, konfidencialum4;

18.3. bet koks persekiojimas ar prieSi5kas elgesys prie5 darbuotoj4, kuris pateike prane5im4
del patirto psichologinio smurto ir mobingo, yra draudLiamas ir yra laikomas SiurkSdiu darbo pareigq
paZeidimu.

IV SKYRIUS
PREVENCIJA IR VALDYMAS

" 19. Siekiant sumaZinti ir suvaldyti psichologini smurt4 ir mobing4 darbo aplinkoje, turi b[ti
numatytos ir igyvendintos psichosocialines rizikos valdymo prevencij os priemonds.

EF'EKTYVIAUSIA -
problemos vie5inimas

SEKMINGIAUSIA -
administracijos,

darbuotojq, padaliniq
vadovq, darbuotojq

atstovq saugai ir
sveikatai ir darbuotojq

atstovrl
bendradarbiavimas

Valdymo
priemonds

VEIKSMINGIAUSIA
- vykdyti prevencines

priemones
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20. Gimnazij oj e numatytos pagrindines prevencines priemones :

20.1. psichosocialinds aplinkos gerinimas:

20.1.1. uZtikrinti teisingum4 ir saugumo jausm4 darbo vietoje. Pagarbiai ir objektyviai
vertinti darbuotojq galimybes, jq darbo rezultatus, sqZiningai skirstyti gimnazijos i5teklius ir teising4
atlygi uL, darb4. Siekti, kad darbuotojq darbo kruvis bfltq optimalus ir, kad uZduotims atlikti pakaktq
laiko;

20.1.2. gerinti darbuotojq darbo ir asmeninio gyvenim<i pusiausvyr4;

20.1.3. atsiZvelgti i darbuotojq bendradarbiavim4 kartu (ar darbuotojams patinka dirbti
kartu, ar sutaria ir dirba vieningai, ar darbai paskirstomi tolygiai, kaip sekasi kartu dirbti skirtingq
profesijq specialistams, ar da};nal_ vyksta konfliktai);

20.1.4. darbuotojams turi bflti ai5ku, ko i5 jq tikimasi darbe. Darbas turi b[ti ai5kiai
apibreLtas, darbuotojai turi btiti tipkamai apmokyi konkrediam darbui;

20.1.5. darbuotojai turi pasitiketi savo tiesioginiu vadolu, tiesioginis vadovas turi rupintis
kaip jaudiasi jam pavaldts darbuotojai;

20.1.6. siekiant i5vengti psichologinio smurto ir mobingo darbo aplinkoje atvejq
padaugejimo, reikia vengti besitgsiandiq streso situacijq, stebeti atvejus, kai darbuotojai neatvyksta i
darbqdel ligos;

20.2. fwinds darbo aplinkos gerinimas:

20'.2.1. uZtikrinti, kad darbo vietos bDtq patogios ir saugios - atitinkandios darbo vietoms
nustatytus teises aktq reikalavimus;

20.2.2. uZtikrinti, kad darbo priemones butq techni5kai tvarkingos ir priZiurimos;

20.3. psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejq registravimas ir nagrindjimas:

20.3.I. darbuotojai turi bDti informuoti apie galimybg prane5ti apie patirt4 ar galimai patirtq
psichologini smurtQ ir mobing4 darbe;

20.3.2. darbuotojq psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejai registruojami ir
nagrinej ami gimnazij oj e nustatyta tvarka;

20.4. gimnazijos kultiiros ugdymas:

20.4.1. darbuotojams turi btti uZtikrintos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo s4lygos
visais su darbu susijusiais aspektais;

20.4.2, darbuotojai turi btiti informuoti, kad psichologinis smurtas ir mobingas ndra
toleruojamas;

20.4.3. darbuotojq ir vadovq bendradarbiavimas turi biiti pagristas pagarba ir atvirumu;

20.5. darbuotojq informavimas ir mokymas:

20.5.1. visi darbuotojai turi bflti informuojami (susirinkimq ar susitikimq metu) apie
gimnazijoje taikomq Politik4, siekiamo pozityvaus elgesio taisykles, vykdomas priemones;

20.5.2. darbuotojams turi btiti pateikiama vie5a informacija (plakatai, lankstinukai,
atmintines ir pan.), siekiant suteikti Ziniq apie psichosocialinius veiksnius, i k4 reikia kreiptis juos
patyrus, jq poveiki, prevencines priemones ir pan.;

20.5.3. darbuotojams ir vadovams turi buti organizuojami mokymai siekiant, kad:

20.5.3.1.darbuotojai biitq mokomi: kaip nustatyti galimas psichologinio smurto ir mobingo
situacijas, kokie galimi psichologinio smurto ir mobingo Salinimo sprendiniai, bendravimo igtidZiq,
kurie padetq i5vengti psichologinio smurto ir mobingo darbe, ir (ar) ji sumaZinti, kaip skatinti
teigiam4 aplink4 darbe bei teisinio gynimo galimybes;
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20.5.3.2.vadovai btitq mokomi: suprasti ir paai5kinti gimnazijos prie5smurting strategij4,
pastebeti netinkam4 savo ir darbuotojq elgesi, ivertinti darbo aplink4 ir numatyti priemones, kurios
padetq i5vengti psichologinio smurto ir mobingo darbe, padeti nukentejusiems darbuotojams, pagal
galiojandius teises aktus uZtikrinti informacijos konfidencialumq apie darbuotojus, patyrusius
psichologini smurt4 ir mobing4 darbe, palaikyti darbuotojus ir skatinti abipuse pagarba grist4 darbo
aplink4;

20.6. pagalbo's suteikimas psichologini smurt4 ir mobing4 darbe patyrusiems
asmenims:

20.6.1. uZtilainti visq reikalingq specialistq (psichologq, psichiatry ir kitq) pagalb4
nukentejusiajam, kuris gali jausti nerim4, baimg, irzlum4, miego sutrikimus, pykti, susierzinim4 ir
kitus psichologinius poZymius;

20.6.2. esant poreikiu, nukentejusiajam suteikti pagalb4kreipiantis iteism4;

20 .7 . kr aStutiniq p rienioniq taikymas smu rtautoj ui :

20.7.1. raStiSki ispejimai, perkelimas i kita skyriq arpareigas, atleidimas i5 darbo. Prie5
taikant Sias priemones abi puses turi btti objektyviai i5klausytos (atsiZvelgta i paai5kinimus,
aplinkybes, ankstesni smurtautojo elgesi), inicijuojamas neformalus pokalbis su smurtautoju,
skiriama psichologo konsultacij 4.

2L Gimnazijos vadovas paskiria asmeni, atsaking4 uZ prevenciniq priemoniq organizavim4
ir igyvendinim4.

22". Prevencines priemones turi b[ti perZiflrimos (atsiZvelgiant ! gimnazijoje nustatytas
psichologinio smurto ir mobingo darbe aprai5kas) ir, esant poreikiui, atnaujinamos.

23. I5nagrinejus psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji gali buti numatomos
papildomos prevencines priemones.

V SKYRIUS
: BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. UL, melagingus prane5imus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teises aktq
nuslatyta tvarka.

25. Darbuotojai turi teisg teikti pasifllymus del Politikos nuostatq tobulinimo.



Kalvarijos gimnazijos psichologinio
smurto ir mobingo politikos
I priedas

, 
KALVARIJOS GIMNAZIJA

DARBUOTOJU, PATYRUSIU ARBA GAL..IMAI PATYRUSIU
PSICHOLOGINI SMURTAIR MOBINGA DARBEO VEIKSMU SCHEMA

Kai netinkamai elgiasi
bendradarbiai, paslaugq
vartotojai ar kiti tretieji

Kai netinkamai elgiasi
tiesioginisaradovas arba

, tiesioginis vadovas nesiim4t. I

Visai atvejais, iskaitant kai t
darbuotojas negaunapagalbos i

viduje 
i

Tiesiogini
'vadov4

Gimnazijos
vadov4

Perduoda gaut4 informacij 4
atsakineam asmeniui

Gimnazijoje nustatyta
tvarka organizuoja
atvejo nagrinejim4

Svarsto gaut4 informacij4 ir nurodo
atsakingam asmeniui organizuoti
atvejo nagrinejim4

,, . Profesing sqiung4, darbo taryb4,
i darbuotojr+ atstows;

Gali kreipris i o Valstybinq darbo inspekcij4;
. Darbo gindq komisii4;

i o Generaling prokuratiir4 (norint

I gauti praneSejo status4);
, o Bendrosios kompetencijos

teismus.

;

t

pagrindiniai veiksmai;
galimi kiti veiksmai.

1..,.
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