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PATVIRTINTA  

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus  

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1- 67 

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS 

MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“ 

  ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių lopšelio-darželio 

„Eglutė“ politika (toliau – Politika) nustato principus, kuriais vadovaujamasi Mažeikių lopšelyje-

darželyje „Eglutė“ (toliau – Įstaiga) siekiant užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, 

psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejų atpažinimo, registravimo ir nagrinėjimo tvarką, 

psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos principus, jų įgyvendinimo priemones ir tvarką 

Įstaigoje.  

2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, 

psichosocialinės rizikos valdymą, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos įgyvendinimą ir 

saugios darbo aplinkos kūrimą visiems Įstaigos darbuotojams.  

3. Šis Aprašas taikomas visiems Įstaigos  darbuotojams.  

4. Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. Psichologinis smurtas – į žmogų nukreiptas vieno ar kelių asmenų emociškai 

žalojantis elgesys jį žeminant, įzoliuojant, menkinant, nutildant, priekabiaujant fiziškai, seksualiai 

ir taikant panašias strategijas. Žmogus paveikiamas emociškai, gali patirti psichologinę traumą. 

4.2. 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.  

4.3. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytinės 

orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etinės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeimyninės padėties, ketinimo turėti 

vaiką (vaikų) pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba 

sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.  

4.4. Stresas – darbuotojo reakcija į nepalankius darbo sąlygų, darbo reikalavimų, 

darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojų tarpusavio santykių ir (ar) santykių su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius.  

4.5. Psichosocialinis veiksnys – veiksnys, aprėpiantis darbo sąlygas, reikalavimus, 

organizavimą, turinį, darbuotojų tarpusavio, darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykius ir 

turintis įtakos darbuotojo sveikatai emocinėje, fizinėje, socialinėje sferose.  

4.6. Psichosocialinė rizika – rizika darbuotojų psichinei ir fizinei sveikatai bei 

socialinei gerovei, kurią kelia psichosocialiniai veiksniai susiję su darbo santykiais.  
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II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ĮSTAIGOJE 

POLITIKOS PRINCIPAI 

6. Įstaigoje netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis psichologinis 

smurtas: priekabiavimas, nepageidaujamas elgesys darbe, siekiant įžeisti darbuotojo orumą 

dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, lyties, nuomonės ar įsitikinimų, fizinis, 

psichologinis, seksualinis išnaudojimas, vienkartinis ar sistemingas neetiškas, nepagarbus 

elgesys bet kurių  Įstaigos darbuotojų atžvilgiu.  

7. Įstaigoje netoleruojamas bauginimas, grasinimai siekiant sukelti fizinės, 

psichologinės skriaudos baimę. 

8. Įstaigoje netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis mobingas: 

nuoseklus ilgalaikis netinkamas elgesys, fizinės, socialinės ar psichologinės gerovės 

pažeidimas bet kurių Įstaigos darbuotojų atžvilgiu.  

9. Įstaigoje netoleruojamas psichologinis smurtas ar mobingas, pasireiškiantis 

kaip:  

9.1 pasiekimų nuvertinimas (kritika darbuotojui, kolegai dėl atliktų 

užduočių jį žeminant, siekiant įžeisti ir kt.); 

9.2 šmeižtas (tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios padaryti žalos 

asmens garbei ir orumui, paskleidimas ir kt.); 

9.3 pasikartojančios neigiamos pastabos (nemalonūs skirtingo turinio 

komentarai ir kt.); 

9.4 ignoravimas (izoliavimas, atribojimas nuo kolektyvo ir bendrų veiklų, 

nesidalinimas informacija ir kt.); 

9.5 manipuliavimas (darbuotojui nustatomas neadekvatus darbo krūvis, 

manipuliavimas darbo užmokesčiu, keliami neįgyvendinami reikalavimai ir 

kt.); 

9.6 nepagrįsta kritika (destruktyvi kritika darbuotojui dėl atliktų užduočių jį 

žeminant, siekiant įžeisti ir kt.); 

9.7 sarkazmas (piktas pašiepimas, kandi ironija ir kt.); 

9.8 noras išjuokti (darbuotojo ar darbuotojų grupės elgesys, kai kolektyvo 

pajuokai yra pateikiamos asmeninės ir profesinės kito asmens savybės, 

laidomos pašaipios pastabos apie darbuotoją ar asociatyvūs juokai, 

sukuriama priešiška ir neetiška aplinka, kurioje darbuotojas jaučiasi 

užgauliojamas, žeminamas ir kt.); 

9.9 riksmai (bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos ir kt.); 

9.10 viešas žeminimas (žeminantys komentarai darbuotojo atžvilgiu, 

darbuotojo sumenkinimas, panieka ir kt.). 

   10.  Įstaiga gerbia ir užtikrina darbuotojo teises:  

10.1 į saugias darbo sąlygas, taip pat ir į darbo vietą be smurto apraiškų;  

10.2 į aiškiai apibrėžtą vaidmenį darbe ir atsakomybę; 

10.3 lankyti mokymus, skirtus smurto prevencijai;  

10.4 rūpintis savo darbo kultūros puoselėjimu ir bendravimo kokybe; 

10.5 aktyviai dalyvauti vertinant profesinę riziką;  

10.6 aktyviai dalyvauti įgyvendinant priešsmurtinę politiką ir kuriant strategiją;  

10.7  naudotis priemonėmis, kurios numatytos prieš smurtą nukreiptoje 

strategijoje; 

10.8 bendradarbiauti su profesine sąjunga, darbo taryba; 

10.9 netoleruoti prieš juos ir kitus asmenis nukreipto psichologinio smurto;  

10.10 pranešti apie patirtą smurto atvejį, detaliai jį aprašyti. 
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11. Įstaiga darbą siekia organizuoti taip, kad būtų kuriama saugi ir psichologinei 

sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, 

žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro 

darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais 

siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.  

12. Įstaigoje organizuojant darbą yra atsižvelgiama į psichosocialinę riziką ir 

psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį visiems Įstaigos darbuotojams.  

 

III SKYRIUS  

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO 

PRINCIPAI 

13. Įstaiga sudaro galimybes darbuotojams teikti klausimus, siūlymus, prašymus, 

skundus dėl pastebėto/patiriamo psichologinio smurto ar mobingo darbe. 

14. Įstaiga ne rečiau kaip kartą per metus vykdo tyrimą siekdama įvertinti 

psichosocialinių rizikos veiksnių įtaką. 

15. Įstaigos darbuotojams suteikiama informacija apie darbuotojų psichologinio 

saugumo užtikrinimo politiką, kad visi Įstaigoje dirbantys ar naujai įsidarbinantys darbuotojai 

žinotų ir suprastų Įstaigoje siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones. 

16. Įstaigos darbuotojams suteikiama informacija apie pagalbos galimybes 

pastebėjus arba patyrus psichologinį smurtą ar mobingą darbe (Įstaigos psichologo, socialinio 

pedagogo pranešimai susirinkimų metu; informacija įvairiomis formomis internetinėje, Įstaigos 

erdvėje). 

17. Įstaigoje užtikrinama kompleksinė pagalba darbuotojui, pastebėjusiam arba 

patyrusiam psichologinį smurtą ar mobingą: 

17.1 Skubus galimai patirto psichologinio smurto ar mobingo atvejo 

nagrinėjimas pagal nustatytą įstaigos tvarką; 

17.2 Psichologinės pagalbos resursų užtikrinimas (Įstaigos psichologo, socialinio 

pedagogo konsultacijos, psichologinės pagalbos organizacijų kontaktai). 

18. Įstaigoje užtikrinamas drausmės priemonių taikymas smurtautojui (raštiškas 

įspėjimas, perkėlimas į kitą darbo vietą ar pareigas, atleidimas iš darbo) bei 

neformalių priemonių taikymas (pokalbis su administracija, psichologo, 

socialinio darbuotojo konsultacija). 

19.  Įstaiga užtikrina fizinės aplinkos tinkamumą, priežiūrą, kad darbo vieta būtų 

saugi, tinkamai įrengta. 
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IV SKYRIUS  

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJŲ REGISTRAVIMO IR 

NAGRINĖJIMO TVARKA 

20. Galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto ir mobingo atvejus 

nagrinėja, prevencines priemones siūlo Įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta galimų 

psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 

psichologas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas.  

21. Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo 

atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti:  

21.1. informuojant savo tiesioginį vadovą. Tiesioginis vadovas apie praneštą atvejį 

turi informuoti Komisiją; 

21.2. pateikiant psichologinio smurto ar mobingo atvejį Įstaigos el. paštu eglute-

mazeikiai@gmail.com, užpildžius Galimų psichologinio smurto atvejų anketą  (1 priedas);  

21.3. įmetant laisvos formos pranešimą į Pasitikėjimo dėžutę. Pranešėjui 

pageidaujant – užtikrinamas konfidencialumas. 

22. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinėjimas:  

22.1. pradedamas  ne vėliau kaip per 2 dienas nuo informacijos pateikimo 

Komisijai datos; 

22.2. Komisija per 5 darbo dienas surenka informaciją bei užtikrina psichologinės 

pagalbos prieinamumą apie įvykį pranešusiam darbuotojui.  

22.3. Komisija turi teisę prašyti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebėjusio 

psichologinio smurto ar mobingo atvejį, galimai įvykyje dalyvavusių asmenų (įvykio liudininkų, 

nukentėjusiųjų, galimų smurtautojų) ir kitų darbuotojų paaiškinimo, informacijos patikslinimo 

raštu ar žodžiu ir turimų įrodymų pateikimo;  

22.4 darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo 

atvejį, galimai įvykyje dalyvavę asmenys (įvykio liudininkai, nukentėjusieji, galimi smurtautojai) 

ir kiti darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti visą atvejo tyrimui reikalingą 

informaciją;    

22.5. surinkus informaciją, rengiamas Komisijos posėdis, kuriame aptariamas 

veiksmų planas (pagalbos suteikimas aukai, įvykio liudininkams; atsakomybės ir pasekmių 

skyrimas smurtautojui), įvertina prevencijos ir postvencijos priemones; 

22. Pagal poreikį į Komisiją gali būti įtraukiamas papildomas (-i) specialistas (-ai) 

ar darbuotojas (-ai) (Įstaigos administracijos darbuotojas, darbuotojų atstovas (-ai), darbuotojų 

atstovas (-ai) saugai ir sveikatai ar kt.) atvejo nagrinėjimui arba gali būti prašoma jų ekspertizės.  

23. Įstaiga užtikrina, kad smurtautojui būtų taikomos drausminės priemonės, 

atsižvelgiant į turimus įrodymus, abiejų įvykio pusių objektyvų išklausymą.  

24. Įstaiga užtikrina reikiamos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems pagal 

psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos įgyvendinimo principus.  

25. Įstaiga užtikrina darbuotojų, pateikiančių pranešimą dėl psichologinio smurto ar 

mobingo konfidencialumą, objektyvumą ir nešališkumą visų galimo psichologinio smurto ar 

mobingo atvejo dalyvių atžvilgiu.  

26. Įstaiga užtikrina, jog darbuotojai bus apsaugoti nuo priešiško elgesio ar 

neigiamų pasekmių, jei pateiks pranešimą dėl galimai patirto ar pastebėto psichologinio smurto ar 

mobingo atvejo.  

27. Komisija teikia Įstaigos direktoriui veiklos ataskaitą per 10 darbo dienų 

užregistravus atvejį. 
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V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 28. Darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai ir atlikdami savo 

darbo funkcijas turi vadovautis šiame Apraše nustatytais principais.  

29. Darbuotojams, pateikusiems pranešimą 20 p. nurodyta tvarka, užtikrinamas 

konfidencialumas pagal galiojančius teisės aktus.  

30. Jei 20 p. nurodytoje tvarkoje pateikiamame pranešime minimi ir kiti galimi 

nusižengimai (korupcijos, Etikos kodekso ar pan.), su tuo susijusi informacija perduodama pagal 

veiklos sritį atitinkamoms tarnyboms ir/ar komisijai nagrinėjimui.  

31. Šio Aprašo pažeidimas gali būti laikomas darbo pareigų pažeidimu ir taikoma 

atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose.  

32. Aprašas gali būti keičiamas keičiantis imperatyviems teisės aktams. Aprašas 

tvirtinamas, keičiamas ir naikinamas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus įsakymu. 

 

                                     _____________________ 
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Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo   

politikos Mažeikių lopšelio – darželio „Eglutė“ 

įgyvendinimo  tvarkos aprašo 1 priedas  

 

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE 

ANKETA 

__________________________ 

data 

Bendrieji duomenys: 

Kam pranešta apie galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejį:  

Pranešusio apie galimo psichologinio smurto atvejį vardas, pavardė, el. 

paštas, tel. Nr. 

 

Galimo psichologinio smurto atvejo data, val. trukmė 
 

Galimo psichologinio smurto atvejo vieta  

Kokia psichologinio smurto forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota: 

Fizinis: užgauliojimas veiksmais (pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas,  

daiktų atiminėjimas ar gadinimas ir pan.); 
 

 Psichologinis, emocinis smurtas: žeidžiantys žodžiai, pastabos, grasinimai, draudimai, gąsdinimai, 

kaltinimai, nesikalbėjimas, tylėjimas, ignoravimas, patyčios,  savo nuomonės primetimas kitam žmogui, 

 siekiant savo tikslų. 
 

      Elektroninis: patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose 

vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimas, 

skaudinantis bendravimas pokalbių kambariuose, asmeninio gyvenimo detalių viešinimas, tapatybės 

pasisavinimas ir pan.). 

 

Kiti pastebėjimai  

(įrašyti)_________________________________________________________________ . 

Ar yra žinomas tokio elgesio pasikartojimas  

Duomenys apie patyčių dalyvius: 

Patyrusio psichologinį smurtą vardas, pavardė  

Galimai smurtavusio  vardas, pavardė  

Stebėjusių galimai psichologinio smurto atvejį 

vardas, pavardė 
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Išsamesnė informacija apie įvykį: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                                             __________________ 

(Užpildžiusio asmens vardas, pavardė)                                                                  (Parašas)  


