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DARBUOTOJU SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA IR JOS

IGYVENDINIMO TVARI(OS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos igyvendinimo
tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato principus, kuriais vadovaujamasi UAB ,,PaneveZio

autobusq parkas) (toliau - Bendrove), siekiant uZtikrinti darbuotojq psichologini saugumq, smurto ir
priekabiavimo darbe prevencijos principus, jr+ igyvendinimo priemones, smurto ir priekabiavimo

darbe atvejq registravimo ir nagrinejimo tvark4, prevencijos ir intervencijos priemoniq sistem4 kurti
saugiai darbo aplinkai Bendrovej e.

2. Pagrindinis Apra5o tikslas - uZkardyti, o ivykus atvejui - kiek imanoma greidiau

sustabdyti arba pakeisti'elgesi, kuris Zemina darbuotoj 4, ieidLia jo vertg ir orum4.

3. Bendrove imasi priemoniq sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas nepatirtq
prie3i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, ulgauIiq, iLeidLiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi i
darbuotojo garbg ir orum4, fizini ar psichologinf asmens neliediamum4 ir kuriais siekiama

darbuotojui sukelti itamp4 darbe.

4. Bet kokia smurto ir (ar) priekabiavimo forma yra neteiseta ir Bendroveje netoleruojama.

Darbuotojai privalo bendradarbiauti vieni su kitais, taikiai sprgsti ivairias situacijas, eti5kai ir
mandagiai elgtis su kolegomis, o i5kilus konfliktinems situacijoms ar kilus nesutarimams, kreiptis i
tiesiogin!vadov4 ir sprgsti konflikting situacij4 nenaudojant psichologinio smurto ir mobingo.

5. Apra5e vartojamos s4vokos:

5.1. Persekiojimas - darbuotojo vertinimas maZiau palankiai, lyginant su kitais asmenimis,

del to kad:

5.l.l.darbuotojas pateike, ketino pateikti skund4 del priekabiavimo ar seksualinio

priekabiavimo, smurto ;
5.L2.liudij o, teike paai3kinimus apie priekabiavimo, smurto atvej i;
5.1.3.padejo pateikti praneSim4 ar skund4 del priekabiavimo ar smurto;

5.l.4.dalyvavo praneSimo ar skundo del priekabiavimo ar smurto pateikimo ir jo tyrimo
procese.

5.2. Komisija - Bendroves isakymu paskirta komisija, pirmiausia gaunanti prane5imq ar

skrurd4 apie ivyki ir pagal 5it4 tvark4 organizuojanti ivykio nagrinejim4.

5.3. Mobingas - jeg,+ disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasirei5kiantys nuosekliu

ilgalaikiu netinkamu elgesiu (priekabiavimu, grasinimu, Zodine agresija, Zeminandia kritika,
ignoravimu ir pan.), nukreiptu prie5 darbuotoj4, kuriais paLeidliama darbuotoj o frzine, socialine ar

psichologine gerove, maZinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu. 
r

5.4. Gr6sm6 - istaigos taikoma praktika del kasmetiniq atostogg suteikimo, kai nesudaroma

kasmetiniq atostogq eile, o jq suteikimas tiesiogiai priklauso nuo darbdavio valios fpaveikta grupe -
visi darbuotojai), taip pat laikytina istaigos taikoma praktika del darbo grafikq sudarymo, nesilaikant

Darbo kodekse nustatytq terminq, pavyzdLiui, laiku neinformuojant darbuotojo apie pasikeitusi darbo
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grafik4, piktybi5kai manipuliuojant darbo grafikais, kuriq nustatymas tiesiogiai
priklauso nuo tiesioginio vadovo valios (paveikta grupe - visi darbuotojai).

5.4.l.AkivaizdZios grdsmOs pavyzdLiu laikytinas darbuotojo persekiojimas darbo metu ir
(arba) po darbo valandq arba pa5iepiandio vaizdo iraSo, el. susiraSinejimq Bendroves vidiniame
tinkle, kai del Siq gresmir+ gali kilti realus priekabiavimo ir (arba) smurto pavojus konkrediam
darbuotojui.

5.4.2.NeakivaizdZios grGsmds pavyzdLiu laikytina situacija, kai nesprendZiamas (-i)
konfliktas (-ai) gali tapti netinkamo elgesio darbe prieZastimi, neigiamai veikti emocing darbo aplinkq
ir darbo produktyvumq, ir del to ateityje, emocinei itampai gerokai iSaugus, gali kilti realaus smurto
ir (arba) priekabiavimo pavojus ir kitos situacijos, kurios gali padidinti darbuotojo paZeidZiamum4.

5.5. Smurtas - asmens (-q) veikimas ar neveikimas kitam (-iems) asmeniui (-ims)
padaromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijgs su darbu, del kurio
darbuotojas patiria arba gali patirti neturting ar turting Lalq.

5.6. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasds, tautybes, pilietybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLliry, amZiaus, lytines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iieisti arbaiLeidLiamas asmens orumas
ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prieSiSka, Leminanti ar ileidhianti aplinka.

5"7" Seksualinis priekabiavimas - asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar
nepageidaujamas, uZgaulus, lodLiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas seksualinio pobudZio elgesys,
kuriuo siekiama sukurti, arba kuriama asmeni, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti, prie5i5ka, jam
nemaloni, Zeminanti ar leidlianti aplinka.

Pagrindinis smurto ir priekabiavimo skirtumas yra tai, kad priekabiavimas yra tgstinis
procesas, t. y. - pasikartojantis nepriimtinas elgesys, o smurtas daZniausiai btina vienkartinis, staigus
(Umus) netinkamo elgesio proverZis.

5.8. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo s4lygq, darbo reikalavimq, darbo
otganizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiq
sukelia darbuotojui psichini stres4.

5.9. Psichinis stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo s4lygq, darbo reikalavimq,
darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su darbdaviu ir (ar)
trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius.

5.10" Psichosocialind rizika -rizika darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei
gerovei, kuri4 kelia psichosocialiniai veiksniai, susijg su darbo santykiais.

5.11. Nukentdjusysis - darbuotojas, patyrgs ar galimai patyrgs smurt4 ar priekabiavim4
darbe.

5.12" Prane5imas - Zodinis arba ra5ytinis informacijos pateikimas apie psichologini smurt4
ar priekabiavim4 darb e.

6. 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. t

7. Apra5as taikomas visiems Bendroves darbuotojams nepriklausomai nuo jq uZirnamq
pareigq ar sudarytos darbo sutarties ruSies. l

II SI(YRIUS 
F

SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO DARBE FoRMoS, JU ATpAZlNrnno BODAr

8. Smurtas ir (ar) priekabiavimas gali pasireiksti siomis formomis:

Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos igyvendinimo tvarkos aprasas
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, 8.1 . tiesiogini ai arbanetiesioginiai grasinimai ar kaltinimai, siekiant sukelti emocini ar fizini'
skausmE, arpraradimq(pavyzdLiui, grasinimai atleisti i5 darbo, bloginti darbo s4lygas, sudarant darbo t

grafikus ir kt.);
8.2. pasiekimq nuvertinimas (pavyzdLii, nepagrista kritika darbuotojui del atliktq

uZduodiq, siekiant ji Lemintr, iZeisti irkt.);
8.3. Zodinis ar ra5ytinis Zeminimas (iZeidZiantys juokai ir pokStai, nuolatines pastabos,

neapykantos kalba, apkalbos, gandq skleidimas, SmeiZtas ir pan.);

8.4. SmeiZtas (pavyzdZiui, tikroves neatitinkandios informacijos, galindios padarytr Lalos
asmens garbei ir orumui, paskleidimas ir kt.);

8.5. ignoravimas (pavyzdLivi, izoliavimas, atribojimas nuo kolektyvo ir bendry veiklq,
nesidalinimas informacija, nuolatinis darbuotojo pra5ymq ir poreikiq nepaisymas, neigimas ir kt.);

8.6. manipuliavimas (pavyzdLiui, atvejai, kai darbuotojui nustatomas neadekvatus darbo
kruvis, manipuliavimas darbo uZmokesdiu, keliami neigyvendinami reikalavimai ir kt.);

8"7" noras i5juokti (pavyzdliui, darbuotojo ar darbuotojq grupes elgesys, kai kolektyvo
pajuokai yra pateikiamos asmenines ir profesines kito asmens savybes, laidomos pa5aipios pastabos

apie darbuotojq ar asociatyvus juokai, sukuriama prie5i5ka ir neeti5ka aplinka, kurioje darbuotojas
jaudiasi uZgaulioj amas,' Zeminamas ir kt.);

8.8. nepagrista kritika (destruktyvi kritika darbuotojui del atliktq uZduodiq j! leminant,
siekiant iZeisti ir kt.);

8.9. sarkazmas (piktas pa5iepimas, kandi ironija);
8.10. riksmai (pavyzdLiui, bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos ir kt.);
8. 1 1 . grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo

laisvg;

8.12. nepagristas darbo s4lygrl pabloginimas, lyginant su kitais asmenimis;
8.13. ikyrus siekis bendrauti, asmens sekimas ar informacijos apie asmeni rinkimas, kai

tai nesusijg su atliekamomis darbinemis funkeijomis;
8.14. ii:eidLiandiq paveiksleliq, uZra5q ar kitos medZiagos demonstravimas, iZeidus gestai;
8.15. poveikis darbuotojui, siekiant tam tikro su darbo funkcijq atlikimu nesusijusio

elgesio, paslaugq ar seksualiniq paslaugq;

8.16. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz., plek5telejimas, glostyrnas, glamonejimas,
gryb5telejimas, siekimas pabudiuoti, budiavimas ir kt.) ar tokio kontakto reikalavimas.

9. Smurtas ir (ar) priekabiavimas pasireiSkia tiesiogiai (sfnurtauja pats smurtautojas) ir
netiesiogiai (smurtauj ama kito asmens,,pavedimu").

10. Smurto ir (ar) priekabiavimo formq s4ra5as nera baigtinis. Smurtas ir priekabiavimas
gali pasireikSti ir kitokiais bfidais, kurie nera akivaizdDs, tadiau kuria nemaloni4, bauginandi4,
Zeminandi4 ar iLeidliandi4 aplink4.

11. Smurtui ir (ar) priekabiavimui gali bDti naudojama:
1 1.1. informacines technologijos (elektroniniai laiSkai, socialiniai tsnklai, Zinudiu

perdavimo programeles) ;

11"2. mobilus telefonai, r

I 1.3 " vidinis internetas^ +
12. Smurlas ir priekabiavimas draudZiamas:
12.1. darbo vietose, iskaitant vieS4sias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio

Zinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutarti;
I2.2. pertraukq pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir higienos

patalpomis;

Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos jgyvendinimo tvarkos apra5as
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12.3. su darbu susijusiq i5vykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos metu;

12.4. su darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravim4 informacinemis ir elektroninirtr

rySiq technologijomis, metu;

I2.5. darbdavio suteiktame brlste;

12"6. pakeliui i darb4 arba i5 darbo.

III SKYRIUS
SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

13. Bendroveje numatytos ir taikomos Sios pagrindines smurto ir (ar) priekabiavimo darbe
prevencines priemones :

1 3. 1 . psichosocialines aplinkos gerinimas:

l3.1.1.darbuotojams turi bflti aiSku, ko i5 jq tikimasi darbe - prie5 pradedant dirbti
darbuotojai supaZindinami su darbuotojo darb4 reglamentuojandiais Bendroves vidaus dokumentais,
darbo funkcijos ai5kiai apibreZtos darbuotojq pareigybiq apraSymuose, darbuotojai apmokomi atlikti
konkredias darbo funkcijas, ai5kios kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribos;

I3.L2.su darbu susijg sprendimai pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir
pagarbos Zmogui principais, darbuotojq darbo kruvis sudaromas taip, kad nepaZeistq teises aktq
reikalavimq, darbai paskirstomi po lygiai, tinkamam uZduodiq atlikimui turi pakakti laiko ir pan.;

I3.2. fizines darbo aplinkos gerinimas - uZtikrinama, kad darbo vietos bfltq patogios ir
saugios, t. y. atitinkandios darbo vietoms nustatytus teises aktq reikalavimus;

13.3" kulturos ugdymas - darbuotojq ir vadovq bendradarbiavimas pagristas pagarba ir
atvirumu, netoleruojamas bet kokios formos kit4 asmeni diskriminuojantis elgesys;

13.4. smurto ir priekabiavimo darbe atvejq registravimas ir nagrinejimas - sudarytos s4lygos
darbuotojams teikti prane5imus, galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai nedelsiant
registruojami, nustatyta praneSimq nagrinejimo tvarka. Darbuotojq, patyrusiq arba galimai patyrusiq
smurt4 ir (ar) priekabiavimq darbe, veiksmq schema pateikiama Apra5o 1 priede;

13.5. darbuotojq informavimas ir mokymas:
13.5.1. darbuotojai informuojami (susirinkimrl ar susitikimq metu, ar vidaus informacines

sistemos priemonemis) apie psichologinio saugumo uZtikrinimo politik4, siekiamo pozityvaus elgesio
taisykles, vykdomas priemones;

13.5.2. darbuotojams ir vadovams organizuojami mokymai ugdant smurto ir priekabiavimo
atpaLinimo, eliminavimo, komunikavimo, darbo komandoje, tolerancijos ugdymo kompetencijas,
vykdomos apklausos;

13.6. nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius,
organizuojamas, atliekamas ir, esant poreikiui, atnzujinamas psichosocialines rizikos vertinimas;

13.7. suteikiama pagalba smurto ir priekabiavimo aukoms;
13.8" poveikio priemones (drausmine atsakomybe) taikomos, atsiZvelgihnt i padaryto

paZeidimo sunkumq, trukmg, kaltes fonn4 ir ruSi, ankstesnius paZeidimus, kitas svarbias aplinkybes.

IV SKYRIUS 
1

DARBUOTOJU ELGESIO (DARBO ETIKOS) TAISYKLES IR i''O
INFORMACIJA, SUSIJUSI SU SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

14" Bendroves pagrindinis elementas, taikomas siekiant uZkirsti keli4 bet kokiam smurtui
ir priekabiavimui, - ai5kiai nustatyta darbo kultlra, pagrista abipuse pagarbair Zmogaus orumu.

Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos igyvendinimo tvarkos apraSas



15. Bendroves darbuotojai turi laikytis Siq principiniq nuostatq:

15.1. analizuoti savo elges!ir vertinti, ar jis atitinka Taisykliq nuostatas;

15.2. buti sqmoningu, Linoti, koks potencialus elgesys gali briti laikomas smurtu ir (ar)
priekabiavimu;

15.3. b[ti atidZiais ir jautriais kitiems darbuotojams, gerbti jq privatq gyvenim4, paZilras,

isitikinimus, jq fizini ir psichini neliediamum4, stengtis suvokti, ar jo LodLiu, raStu ar fiziniu veiksmu
iSreik3tas elgesys gali sukelti nemalonias, nepageidaujamas, orum4 LeidLiandias pasekmes, gali
trukdyti kit4 darbuotoj4 darbo aplinkoje, del ko jis gali nesugebeti tinkamai vykdyti savo funkcijas,
pavyzdLiui:

1 5.3. 1. familiarus pasisveikinimo budas;

I5.3.2.komplimentai, nesusijg su darbuotojo dalykinemis savybemis beivykdomomis
funkcijomis;

15.3.3-komentarai apie fizing ilvaizdq,ar aptangq, Zmogaus identiteto poZymius;
15.3.4. neetiSki komentarai apiepaLiiras, silpnybes ar stiprybes, privatq gyvenim4;
15"3.5. neeti5ki kreipiniai (pavyzdliui, vardq trumpiniai, pravardes, maLybiniai kreipiniai);
1 5.3 .6. seksualinio pobudZio, iLeidliantys ar nepagarbDs juokeliai ar pokStai;

15.3.7.fiziniai' prisilietimai prie darbuotojo, frzinio ar psichologinio diskomforlo
sukelimas, nesilaikant pagarbaus fizinio atstumo ;

15.3.8. ikyrus demesio rodymas, fizines iSvaizdos apZiurinejimas;
t5.3.9.kalbejimo tonas, rei5kiami garsai ir judesiai, kurie gali Zeisti, Zeminti Zmogq ar

kelti seksualinio pobldZio asociacijas;

15.3.10. Zeminandiq garbg ir orum4 vizualiniq priemoniq naudojimas (plakatai,
nuotraukos, pieSiniai, daiktai ir kt.);

15.3.1 I. iLeidiiandio pobtdZio, Zeminandiq garbg ir orum4 prane5imq, Zinudiq siuntimas.
15.4. Siekiant i5vengti darbuotojui nemalonaus, nepriimtino elgesio bei Sio elgesio

neigiamq pasekmiq, esant abejondms, kad tam tikras elgesys gali b[ti nepageidaujamas arba gali
priversti darbuotoj4 jaustis nepatogiai, Zeminti jo orum4, rekomenduojama i5 anksto pasiteirauti,
aptarti su darbuotojais, ar tam tikras elgesys, bendravimo forma yra priimtini. Jei darbuotojas Lod1iu,
veiksmais ar atsako nebuvimu parodo, kad tam tikras elgesys, nesusijgs ir (ar) neb[tinas procesui ar
darbo funkcijq vykdymui, jam nera priimtinas - privaloma nedelsiant nutraukti tokf elgesi ir apriboti
bendravim4 iki privalomo vykdant darbo funkcijas;

15"5. nebtiti pasyviu Sio Apra5o nuostatas paLeidliandio elgesio stebetoju, imtis aktyviq
veiksmq tokiam elgesiui sustabdyti. Jeigu toks elgesys vyksta, netoleruoti jo, neskatinti tokio elgesio
pritariandia Sypsena, juoku ar kitais toki elgesipalaikandiais veiksmais;

16. Jeigu priekabiavimas, smurtas vyko kito darbuotojo atfvilgiu, padrqsinti ji prabilti
apie tai, skatinti kreiptis i Siuos veiksmus atlikus! asmenf ir nedelsiant jam pranesti, kad toks elgesys
yra nepageidaujamas.

17. Patyrus toki elgesi, turintipriekabiavimo ar smurto poZymiq, ramiai,inandagiu tonu
pasakyti-ar prane5ti taip besielgiandiam asmeniui, kad Sis elgesys nepriimtinas ir turi brfti nutrauktas.
Tai gali briti padaryta ir elektroniniu laiSku ar Linute. Rekomenduotina paai5kinti, kokie gestai,
LodLiai,komentarai, fizinis elgesys ar kiti veiksmai yra nemalonfrs, sukuria Zeminan$ q,ii,eidLian1iq
darbing aplink4.

18. Patartina visus ivykusius priekabiavimo, smurto veiksmus (elges!) fiksuoti, uZsira5yti
laikE, liudytojus ir kitas reik5mingas aplinkybes.

Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos igyvendinimo tvarkos aprasas
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V SKYRIUS
SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJU NAGRINEJIMO TVARKA

19. Darbuotojai, susiduriantys su smurtu ir (ar) priekabiavimu, mobingu ar patiriantys

itamp4 darbe, turi teisg (taip pat ir anonimi5kai) apie tai praneSti:

1 9. 1 " elektroniniu pa5tu pasitike-i imas @.panevezio autobusai. lt ;
19"2. atsiundiant praneSim4 pa5tu (ant voko paLymitt,,Konfidencialu" bei gaveju nurodant

,,Pasitikejimo linija");
19.3. prane3ant savo tiesioginiam vadovui, kuris informacij4 perduoda Bendrovds

generaliniam direktoriui;
20. ulpildylri www.panevezioautobusai.lt interneto puslapyje ,,Administracind

informacija" skiltyje,,Pasitikejimo linija" esandi4 prane5imo fo.m4 (2 priedas);
21" prane5tiLodLiu Bendroves administracijos atstovui, pastarasis generaliniam direktoriui

turi pateikti tarnybinipraneSim4 (Priedas Nr" 3)"

22. Pranelime rekomenduoj ama nurodyti :

22.I. prane5imo dat4;

22.2. prane5eljo vardq, pavardg, elektroninio pa5to adres4 fiei turi), telefono numeri,
duomenis apie tai, ar darbuotojas sutinka, kad jo lapatybe biitq atskleista, jei teikiarnas prane5irnas
apiepaLeidim4;

22.3" jei yra Linoma, informacij4 apie asmeni, kurio veiksmai yra skundZiami (galimo
paZeidejo) -vardq, pavardg, pareigas, kitus Zinomus duomenis (elektroninio pa5to adresq, telefono
numeri);

22.4. ivykio situacij4, aprai5kas, padarymo laik4 (datq) ir aplinkybes, del kuriq darbuotojas
patiia smurt4 ir (ar) priekabiavim4;

225. galimus liudininkus (vardus, pavardes ir Zinomus kontaktinius duomenis);
22.6. kitqturim4 informacij4 (nuotraukas, susiraSinejim4 elektroniniu paStu ar trumposiomis

Zinutemis ir pan.);

22.7. pasiilymus (ei turi) del itampos darbe maZinimo ir nurodytos situacijos sprendimo.
22.8" suformuluot4 reikalavimq I praiymq.
23. Prane5imas bei j ame nurodyta informa cija yrakonfi denciali"
2!. Gavgs prane5im4, generalinis direktorius isak5rrnu sudaro Smurto ir (ar) priekabiavimo

nagrinejimo komisij4 (toliau -Komisija), kuri i5nagrineja galimo smurto ir (ar) priekabiavimo
ir pateikia iSvad4 generaliniam direktoriui.

25" Komisijos nariai, prie5 pradedami darb4, turi pasira5yti neSali5kumo deklaracij4 ir
konfidencialumo pasiZadejimE (4 priedas). Kilus pagristoms abejonems del ne5aliSkumo ir
nepriklausomumo, Komisijos narys turi nusiSalinti nuo pranesimo nagrinejimo ir sprendimq
priemimo"

26" Generalinis direktorius uZtikrina galimo smurto ir (ar) priekabiavimo atvejo
nagrinejim4 neformaliu b[du, nukentejusiojo asmens nuoZi[ra (kai nukentejgs asmuo pageidauja tik
sudrausminti skundZiamqji ir uZkirsti keli4 tokiems veiksmams ateityje, tadiau nqpageidauja, kad
biitq pradetas tyrimas). Tuomet taikomos tokios procedfiros kaip,pavyzdLiui, neforlpalus pokalbis,
kai Komisija atskirai bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant besiskun dLiandiam
asmeniui, siekiant taikiai i5sprgsti kilusius nesutarimus, skundZiamasis pakartotinai supaZindinamas
su darbdavio patvirtinta smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. Jeigu paai5keja, kad nera
galimybiq atvejo i5sprgsti neformaliai tarpininkaujant, btitina taikyti pranesimo nagrinejimo
procedlr4.
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27 . Praneiimo nagrinejimo principai:
27.1. Nekalturno - skundZiamasis laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del Sio'

Apra5o nuostatq paZeidimo;

27.2. Operatyvumo - atvejo nagrinejimas atliekamas per imanomai trumpiausi4 termin4;
27.3. Betarpi5kumo visiems su atveju susijusiems asmenims (nukentejusiajam,

smurtawsiam (priekabiavusiam) ar galimai smurtavusiam (priekabiavusiam) darbuotojui, liudininkui
(-ams) sudaromos visos galimybes pateikti paai5kinimus;

27.4. Ne5ali5kurno - atvejis nagrinejamas objektyviai, be i5ankstiniq nuostatq del

aplinkybiq vertinimo;
27.5" Pagalbos nukentejusiajam - gaws skund4 del taisykliq paZeidimo, sudaromos

saugios darbo s4lygos;

27 .6. ltktyviqprevencijos priemoniq taikymo -nustadius paLeidim1,taikomos atitinkamos
individualios prevencines priemones, uZtikrinant darbuotojams saugias ir jq orumo neZeidZiandias
darbo s4lygas;

27.7 " Objektyvumo ir neSali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq
nuostatq del aplinkybiq vertinimo.

27.8. Konfiderlcialumo - draudZiama atskleisti bet koki4 informacij4, susijusi4 su smurto
ir (ar) priekabiavimo darbe atvejo nagrinejimu tyrimo procese nedalyvaujantiems asmenims.

28, Komisijaprane5im4arskund4apiepriekabiavimq,arsmurt4tiriai5samiai,diskretiSkai,
s4Ziningai ir jautriai tiek asmens pateikusio pranesim4 ar skund4, tiek skundZiamojo asmens
at?vilgiu, atsiZvelgiant ipoveikinukentejusiam asmeniui bei tokio pobldZio veiksmq specifiSkum4,
asmeninipobUdi. { tyrim4 itraukiami Bendroveje veikiandiq profesiniq s4jungq atstovai"

29. Komisijos funkcijos:
29"1. ne veliau kaip per 5 darbo dienas informuoja atitinkamus asmenis (pranesej4 ir galimq

paLeidejq, kitas suinteresuotas tyrimo Salis) apie tyrimo pradejim4 ir, jeigu reikia, praSo pateikti su
tyrimu susijusi4 informacij4 bei paai5kinimus. Paai5kinimai gali bfiti pateikti raStu arba LodLiu.
Paai5kinimus teikiant lodLiu,parengiamas i5samus protokolas. Protokolo nuora5as elektroniniu pa5tu
arbapa5tu siundiamas susipaZinti paai5kinimus pateikusiam asmeniui. Asmuo, kurio praSomapateikti
paaiSkinimus, yra informuojamas apie tai, kad nepateikus paai5kinimq, bus laikoma, kad asmuo
atsisake teises bDti i5klausytam;

29.2" jeigu reikalinga, surinkti papildom4 informacij4, susijusiq su prane5imu, i5siai5kinti
papildomas ivykio aplinkybes" Reikalauti, kad darbuotojas ir kiti su pranesimu susijg ar turintys
informacijos asmenys pateiktq papildom4 informacij4, paai5kinimus apie pranesime nurodytas
aplinkybes. Toks reikalavimas turi buti pateikiamas nenurodant pranesim4 pateikusio darbuotojo
asmens duomenq;

29.3. ilnagrineti smurto ir (ar) priekabiavirno darbe atvejiper imanomai trumpiausiE laik4,
bet ne veliau kaip per I menesi nuo pranesimo gavimo dienos. Kai del objektyviq prieZasdiq per Si

termin4 praneSimas negali brlti iSnagrinetas, nagrinejimo terminas gali buti pratgstm, bet ne ilgiau
kaip 10 darbo dienq. Likus ne maLiau kaip 2 darbo dienoms iki termino pabaigos, Komisija
informuoja prane5ej4 raStu, nurodydama skundo nagrinejimo pratgsimo prieZastis; 1

29.4" jei sunku iSsiai5kinti netinkamo pranesimo aplinkybes ar abejoiama pranesimo
pagristumu, suderinus su generaliniu direktoriumi, kreiptis konsultacijos ipsicholog4;

29.5. iSnagrinejus smurto ir (ar) priekabiavimo darbe atveji, raStu pateikti i5vad4
generaliniam direktoriui, kuris priima sprendim4 del tolimesniq veiksmq ir (ar) priemoniq taikymo.
Apie priimt4 sprendim4 informuoti darbuotoj 4, p ateikusi praneSim4.

30. Atlikdama tyrimq, Komisijos nariai:
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30.1. nei5sako savo nuomones ar vertinimo del suZinotq faktq;
30.2. kontroliuoja kalbos ton4 ir parenka mandagius, neutralius Lodlius;
30.3. formuoja konkredius ir aiSkius klausimus, nepateikia klausimq su menamu atsakymu;
3 0.4. nepertraukinej a apklausiamojo.

30.5. Nukentejusiajam asmeniui pirmiausiai pasitlo papasakoti apie pranesime ar skunde
nurodytas aplinkybes, ramiai ir demesingai ji i5klauso. Aptaria, kokie santykiai sieja nukentejusiji
asmeni su skundZiamuoju, kaip jie keitesi, pasitlo apibUdinti skundZiamo elgesio pobfidiir trukmg.
ISsiai5kina kaip imanoma daugiau detaliq, aplinkybiq, susijusiq su skundZiamu elgesiu, pasitilo
nurodyti, kokius i5gyvenimus sukele skundZiamas elgesys, ar tai sukfire jam bauginandi4, prie5i5k4,
Zeminandi4 ar iLeidLiandi4 aplink4. LeidLia nukentejusiam asmeniui padiam ivertinti situacij4 i
skundZiamojo veiksmus bei vidini nusiteikimq jo atZvilgiu. PapraSo pateikti turimus frodymus
(pavyzdLiui, ra5telius, Zinutes, nuotraukas, paveikslelius ir kt.), susijusius su skundZiamu elgesiu,
pasillo nurodyti asmenis, kurie galetq paliudyti ar pateikti kit4 su tyrimu susijusi4 informacij4.

30.6. Apklausiant skundZiamqji asrneni, supaZindina su parei5kimo, skundo turiniu bei
kitomis svarbiomis skundZiamo elgesio aplinkybemis, papraSo pateikti i5sarnq paai5kinim4 raStu del
visq tyrimo aplinkybiq, savo nuomong del skundZiamo elgesio, taip patkrtq,jo manymu, tyrimui
reik5ming4 informacij4\ patana patvirtinti ar paneigti skundZiam4 elgesi, nurodyti jo motyvus,
prieZastis ir tikslus; papra5o pateikti turimus irodymus (pavyzdliui. raStelius, Zinutes, nuotraukas,
paveikslelius ir kt.), susijusius su skundZiamu elgesiu. Pasiiilo nurodyti liudytojus, kurie galetq
patvirtinti jo parodymus ir padetq objektyviai i5tirtipranesim4 ar skund4.

30.7. Apklausiant liudytoj4, paai5kina, kokiu tikslu jis buvo i5kviestas i apklaus4, nurodo
kieno pra5ymu jis kviediamas liudyti" Informuoja apie tyrimo bei jo duomenq konfidencialum4,
supaZindina su aplinkybemis, kurias jis galetr4 paliudyti; papraSo nurodyti, kokie santykiai sieja ji su
nukentejusiuoju ir (ar) skundZiamuoju asmeniu, papra5o pateikti paaiSkinim4 ra5tu del faktq, kuriuos
jis mate ar girdejo, taip pat informuoja apie kitas, jo manymu, reik5mingas aplinkybes, susijusias su
tyrimu. Pasifllo nurodyti kitus asmenis, madiusius ar girdejusius apie liudijamus faktus, prisiminus
ar suZinojus naujas aplinkybes,susijusias su tyrimu, irlar patyrus grasinimq ar kitokio pob[dZio
poveikio priemoniq, apie tai infonnuoti.

31. Prane5im4 nagrineti atsisakoma, jeigu:
31'1. neimanoma pradeti tyrimo del duomenq trukumo arba jeigu prane5imo tekstas

neiskaitomas, o pranesejas Komisijos pra5ymu per nustatyt4 termin4 jq nepateikia ar nepatikslina,
arba nera kitos galimybes patikrinti ir (arba) patikslinti pateiktus duomenis;

3I'2. prane5ime nurodytq aplinkybiq tyritnas nepriklauso Bendroves kompetencijai. Tokiu
atveju ne veliau kaip per 3 darbo dienas apie tai prane5ama pranesejui, jeigu yra Zinomi jo kontaktiniai
duomenys;

31.3" praneSimas tuo padiu klausimu buvo i5nagrinetas, yra nagrinejamas (eigu informacija
apietaiyraZinomaBendrovei) arbapagal istatymus turi buti nagrinejamas teisme;

3I.4. pakartotinai pateiktas pranesimas tuo padiu klausimu jau buw iSnagrinetas
Bendroveje, iSskyrus atvejus, kai nurodoma naujq aplinkybiq ar pateikiama naujq faktq.

32. Komisija, isnagrinejusi darbuotojo pranesim4, rasytiniu sprendimu: 1

32.I. Patvirtina praneSime nurodytas aplinkybes ir teikia pasiiilymp generaliniam
direktoriui del atsakomybes kaltam darbuotojui taikymo;

32.2. Patvifiina, kad pranesime nurodytos aplinkybes nepasitvirtino bei teikia
rekomendacijas su praneSimu susijusiems darbuotojams del jq elgesio ateityje, kad iSvengti
aplinkybiq pasikartojimo.

33. Prane5im4 pateikgs darbuotojas privalo buti supaZindinamas su Komisijos sprendimu
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ne veliau kaip kit4 darbo dien4 nuo jo priemimo dienos, siundiant sprendim4 darbuotojui pranesime'
nurodytu elektroninio pa5to adresu, iteikiant asmeni5kai arba siundiant registruotu lai5ku.

34. Bendrovds vadovybe, atsiZvelgdama i komisijos pateikt4 smurto ir (ar) priekabiavimo
atvejo tyrimo iSvad4, nedelsiant imasi priemoniq paSalinti susidariusi4 situacij4, vadovaujantis Darbo
kodekso nustatyta tvarka turi teisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo, imasi kitq smurto ir (ar)
priekabiavimo prevencij os priemoniq.

VI SKYRIUS
APIE SMT]RTAIR PRIEKABIAVIMA PRANESUSIU ASMENU IR NUKENTEJUSIV

ASMENV APSAUGOS PRIEMONES IR JIEMS TEIIilAMA PAGALBA

35" Bendroves generalinis direktorius imasi priemoniq, kad prane5im4 pateikgs ar
paZeidimo tyriqe dalyvaujantis, liudijantis darbuotojas nebDtq persekiojamas bei bfltq apsaugotas
nuo prie5i5kos reakcijos.

3 6. Diskriminacij4, priekabiavi mq ar kit4 orum4 Zeminanti ivyki patyrusiems Bendroves
darbuotojams teikiama nemokama psichologine pagalba (vadovaujantis protingumo principu),
vykdoma darbo rotacija, darbuotojo perkelimas i kit4 darbo viet4 (nepaleidLiantDarbo kodekso),
atostogq suteikimas ir kt.

37" Komisija turi informuoti nukentejusiji apie Siame skyriuje nurodytas priemones.

VII SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Smurto ir (ar) priekabiavimo darbe atvejis laikomas darbo pareigq ir etikos paZeidimu.
UZ tokius paZeidimus taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos ir Bendroves vidaus
teises aktuose. Darbo kodekso 58 straipsnyje nustatyta, kad prieZastis nutraukti darbo sutarti su
darbuotoju taip pat gali bflti smurtas ar priekabiavimas, iskaitant psichologini smurtq bei smurtE ar
priekabiavim4 del lyties ar seksualinipriekabiavim4. Tokie veiksmai gali btiti laikomi Siurk5diu darbo
pareigq paZeidimu.

39. [vykus incidentui, susijusiam su smurtu ir (ar) priekabiavimu, ApraSo nuostatos
p erZiiirimo s, ir esant poreikiui, koreguoj amo s,

UAB ,,PaneveLio autobusq parkas" UAB ,,PaneveZio parkas" PaneveZio autopusq parko
Darbuotojqpro sqjunga Profesine d inkq sqjunga

rmininkas S"Petrauskas inkas E.Pribu5auskas Pirmininkasb.Suldis
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DARBUOTOJV, PATYRUSIU ARBA GALIMAI PATYRUSIU SMURTAIR (AR)
PRIEKABIAVIMA DARBE, VEIKSMU SCHEMA

Darbuotojq smurto
prevencijos politikos ir
apra5o

1 priedas

Tiesiogini
vadov4

ir (ar) priekabiavimo
jos lgyvendinimo tvarkos

Perduoda gaut4
informacij4
Komisijai

I

Kai netinkamai elgiasi
bendradarbiai, paslaugq
vartotojai ar kiti tretieji

asmenvs

Kai netinkamai elgiasi
tiesioginis vadovas arba

tiesioginis vadovas nesiima
veiksmu

I(omisijai

. PraneSti

I Generalini',. direktoriq

Profesing sqjung4;
Valstybing darbo inspekcij4;

Darbo gindq komisij4;
GeneralingprokuratDr4 s
(norint gauti prane5ejo
status4); Bendrosios

kompetencij os teismus.



Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo
prevencijos politikos ir jos igyvendinimo tvarkos
apraSo

2 priedas

PRANESIMAS APIE SMURT,4IR (AR) PRIEKABIAVIMA/ MOBING,4

Darbuotojo, ivykdZiusio paZeidimus, vardas pavarde, pareigos (ei Zinoma)

Nurodykite neteisetus veiksmus, kuriais vykdomas smurtas ir (ar)
priekabiavimas/mobingas, apra5ykite ivykio situacij4, aprai5kas, padarymo laik4 (dat4), viet4 ir
aplinkybes, del kuriq darbuotojas patiria smurt4 ir (ar) priekabiavim4:

Galimi liudininkai:

(vardai, pavardes ir Zinomi kontaktiniai duomenys)

kita turima informacija (nuotraukos, susira5inejimas elektroniniu paStu ar trumposiomis
Zinutemis ir pan.)

pasi[lymai fiei turite) del itampos darbe maZinimo ir nurodytos situacijos sprendimo:

Reikalavimas / pra5ymas:

PraSome paZymeti X:

| | Sutinku, kad mano duomenys biitq naudojami priimant sprendim4 del mano prane5imo

T nesutinku, kad mano duomenys bDtq naudojami priimant sprendim4 del mano prane$imo

PareiSkejo vardas ir pavarde, telefono numeris, elektroninio pa5to adresas (ei sutinka del informacijos pafikslinimo)

Prane5imas bei jame nurodyta informacija yra konfidenciali. F
Asmuo, pateikgs prane5im4, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali blti neinformuotas, jei jis nenurodo savo vardo,
pavardes, elektroninio pa3to adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakym4.



Darbuotojq smurto ir (ar) priekabiavimo
prevencijos politikos ir jos igyvendinimo tvarkos
apra5o

3 priedas

(vardas, pavarde, pareigos)

UAB ,,PaneveZio autobusq parkas"
generaliniam direktoriui

TARI\IYBINI S PRANBSTVTAS
DEL GAUTOS INFORMACIJOS APIE SMURTAIR (AR) PRIEKABIAVIMA/

MOBTNG4

20...-....-...

Informuoju, kad 20.... m. ....d. man buvo prane5ta apie

Darbuotojo, ivykdZiusio paZeidimus, vardas pavardd, pareigos Qei Linomal

Nurodykite gaut4 informacij? apie neteisetus veiksmus, kuriais r,ykdomas smurtas ir (ar) priekabiavimas/mobingas, nupasakokite
ivykio situacijq, aprai5kas, padaqrmo laik4 (dat4), viet4 ir aplinkybes, del kuriq darbuotojas patiria smurt4 ir (ar) priekabiavim4:

Galimi liudininkai:

(vardai, pavardes ir Zinomi kontaktiniai duomenys)

kita turima informacija (nuotraukos, susira5inejimas elektroniniu pa5tu ar trumposiomis
Zinutemis ir pan.)

Pareigos Vardas, pavarde



Darbuotojq smurlo ir (ar) priekabiavimo prevencijos
politika ir jos igyvendinimo tvarkos apra5o
4 priedas

NBSa.T,ISxUMo DEKLARACIJA IR KoNFIDENCIALUMo PASIZADEJIMAS

202 m.
PaneveZys

Btidamas Smurto ir (ar) priekabiavimo afvejq nagrindjimo Komisijos nariu, pasiZadu:
1. Objektyviai, dalykiSkai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis lygiateisiSkumo,

nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas.
2. PaZymiu, kad neturiu jokiq privadiq interesq, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiq su

nagrinejamq atvejq tyrimu, taip pat nera kitq aplinkybiq, del kuriq galetq atsirasti privadiq interesq
kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatym4.

3. Jei privatls interesai egzistuoja ar gali atsirasti, pasiZadu apie tai pranesti Bendroves
generaliniam direktoriui ir visuomet nusi5alinti nuo tyrimo ir sprendimo priemimo"

4, AS suprantu, kad, vykdydamas(-a) savo pareigas, turesiu prieig4 prie informacijos apie
asmenis, kuriems taikomas konfidencialumo reikalavimas.

5. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, pateikusio pranesim4 del
galimai patirto ar pastebeto smurto ir (ar) priekabiavimo, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar
netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija, taip pat informacija gauta tyrimo metu iS kitq
suinteresuotq Saliq.

6" fsipareigoju tretiesiems asmenims neatskleisti informacijos, kuri man taps Zinoma
r,ykdant Atsakingo asmens funkcijas. Pal,aduman patiketus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali
informacija, saugoti tokiu bDdu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar
pasinaudoti.

7. AS esu ispetas(-a), kad uZ Sio pasiZadejimo nesilaikym4 turesiu atsakyti pagal Lietuvos
Respublikos istatymus.

(para5as) (vardas ir pavarde)

d.


