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SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
St.Lut ttT MIEsro sAVIVALDvBEs vIsuoMENEs svEIKATos BIURE

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto ir priekabiavimo prevencijos potitika (toliau - Politika) Siauliq miesto
savivaldybes visuomenes sveikatos biure (toliau - Biuras) siekiama sukurti toki4 darbo aplink4,
kurioje darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prieSi5kq, neeti5kg, Zeminandiq, agresyviq, ulgauh4,
iLeidLiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi I darbuotojo ar jq grupes garbE ir orum4, frzinl ar
psichologini asmens neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti
ar istumti i beginklg ir bejegg padeti bei sudaryti s4lygas, esant reikalui, pa5alinti esamos problemos
(konflikto) darbe prieZastis, suteikti pagalbq smurt4 ir priekabiavimq patyrusiam darbuotojui,
numatyti ir igyvendinti efektyvius ir tinkamus veiksmus smufto ir (arba) priekabiavimo atveju.

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir
Valstybines darbo inspekcijos Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodinemis
rekomendacijomis.

3. Politikoje nustatyta:
3.1. smurto ir priekabiavimo atpalinimo bfldai;
3.2. galimos smurto ir priekabiavimo formos;
3.3. prane5imq apie smurt4 ir priekabiavim4 teikimo ir nagrinejimo tvarka;
3.4. apie smurt4 ir priekabiavimq prane5usiq asmeil+ ir nukentejusiq asmenq apsaugos

priemones ir jiems teikiama pagalba;
3.5 darbuotojq elgesio taisykles ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo

prevencija;
3.6. supaZindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonemis tvarka.
4. Politikos nuostatos taikomos ir yra privalomos visiems Siauliq miesto savivaldybes

visuomenes sveikatos biuro darbuotojams, siekiant uZtikrinti, kad smurto ir priekabiavimo formq

isisqmoninimas, atpaLinimas, netoleravimas, draudimas bei laiku atliktas prane5imq apie smurt4 ir
priekabiavim4 tyrimas ir atsakomybes taikymas smurtautojui leistq ne tik atgrasyti smurtautoj4, bet ir
prisidetq kuriant darbuotojams emoci5kai palanki4 darbo aplink4. Smurtas ir priekabiavimas
draudZiamas:

4. 1. darbo vietose, iskaitant vie5qsias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio Zinioje
ir atlieka jam pavestas funkcijas;

4.2.pertraukt4 pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir higienos
patalpomis;

4.3.su darbu susijusiq i5vykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos metu;
4.4.su darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravim4 informacinemis ir elektroniniq rySiq

technologij omis, metu;
4.5.pakeliui i darb4 ar i5 jo.
5. Politikoje vartojamos s4vokos ir jq paai5kinimai:
5. 1 . Smurtas ir priekabiavimas - tai Lmogaus teisiq paZeidimas, darantis LaIq tiek asmens,

tiek istaigos gerovei, t. y. vieno ar keliq asmenq nepriimtinas elgesys, galintis pasireik5ti ivairiomis
fotmomis, kai siekiama iZeisti arba iLeidLiamas darbuotojo orumas, siekiama daryti arba darc
neigiamE itak4 darbuotojo emocinei sveikatai arba siekia sukurti ar sukuria prie5i5k4 darbo aplink4.



Smurtu laikomas asmens (-q) veikimu ar neveikimu kitam (-iems) asmeniui (ims)
padaromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijgs su darbu, del kurio
darbuotojas patiria arba gali patirti neturting ar ttxling Lal4.

Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasds, tautybes, pilietybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paliurt4, amZiaus, lytines orientacijos, negalios,
etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iZeisti arba ileidiiamas asmens orumas ir
siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5i5ka, ieminanti ar ileidlianti aplinka.
Priekabiavimas gali pasireikSti Lodiiu ir ra5tu, rediau - fiziniais veiksmais. Priekabiavimo metu
gali buti taikomi iZeidus komentarai, juokeliai, Zeminimas, nesidalijama svarbia informacija,
asmuo atribojamas nuo kitq bendradarbiq, susitikimq arba pasitarimq, ignoruojamas, jam
skiriamos su istaigos veikla nesusijusios uZduotys ir pan.

Pagrindinis smurto ir priekabiavimo skirtumas yra tai, kad priekabiavimas yra tgstinis
procesas, pasikartojantis nepriimtinas elgesys, o smurtas daZniausiai buna vienkartinis, staigus
(timus) netinkamas elgesio proverZis.

5.2. Seksualinis priekabiavimas - nepageidaujamas uZgaulus, ZodZiu, ra5tu ar frzinru
veiksmu i5reik5tas seksualinio pobtidZio elgesys su asmeniu, turint tiksl4 pakenkti asmens orumui,
ypad sukuriant bauginarfiiq, prie5i5k4, Zeminandi4 ar iLeidliandi4 aplink4"

5.3. Psichologinis smurtas - tai asmens iZeidinejimas, nepagristq pastabq teikimas,
grasinimas, draudimas, g4sdinimas, Zeminimas, uZgauliojimas ir kitas netinkamas elgesys, kuriuo
siekiama darbuotoj4 iskaudinti, ibauginti, sumenkinti, priversti suvokti priklausomybg / atlikti tam
tikr4 veiksmq I paklusti. Psichologinio smurto darbe baime riboja ji patiriandiq darbuotojq
veiksmus, laisvg, daro itak4 jq sprendimams, bendravimui, savijautai ir gerovei darbe.

5.4. Grdsmd suprantama kaip gresianti padetis del darbdavio, tiesioginio vadovo, kitq
darbuotojq ar trediqjq asmeil+ Zodiniq iSpuoliq, ivairq susinipinim4 keliandio elgesio. Analizuojant
galimq gresmg, kuri gali biiti akivaizdi t neakivaizdi, pagrindinis elementas yra gresmes
pasekmes. Tai gali bfiti ivairus smurtas, taikomos bausmes, ignoravimas, izoliavimas,
priekabiavimas, engimas, patydios ir pan.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO ATPAZINIMO BUDAI

6. Pagrindinis elementas, siekiant uZkirsti keli4 bet kokiam smurtui ir priekabiavimui,
yra ai5kiai nustatyta darbo kult[ra, pagrista abipuse pagarba ir Zmogaus orumu"

7. Nustatoma prievole gerbti kito asmens orum4, mandagiai fu pagarbiai bendrauti su kitais,
savo elgesiu uZtikrinti darbo aplink4, kurioje asmuo nepatirtq prie5i5kq, neetiSkq, Zeminandiq,
agre syviq, uZgauliq, iLeidliandir4 veiksmg.

8. Smurtas ir priekabiavimas gali bfti atpaListamas pagal kelis poZymius: pasikartojim4,
trukmg, stiprejim4, piktnaudZiavimq, valdlia ir tydini veiksm4, socialing darbuotojo ar jq grupes
izoliaciiq, priekabiavimo veiksmus, kuriais kesinamasi i asmens privadi4 erdvg, g4sdinim4 ar net
frzinq prievart4 ir gandus apie asmeni, Lodrnglverbaling agresij4, t. y. iLeidliandiq kalb4, kuria
siekiama paLeminti, sugedinti ar grasinti darbuotojui, tai gali pasireik5ti prasivardZiavimais,
Saukimu, rekimu, atsisakymu kalbetis (poZymiq s4ra5as nera baigtinis).

9, Siekiant ivertinti, ar situacija laikytina smurtu ir priekabiavimu, sifiloma atkreipti demesi
i i5vardytus pagrindinius aspektus (s4raSas nera baigtinis):

9.1. ar tai asmens orum4 menkinantis elgesys (priverdia jaustis nepatogiai, nejaukiai);
9.2. ar tai bauginandiq, prie5i5k4, Zeminan(:iqar iLeidLiandi4 aplink4 sukuriantis elgesys;
9.3. ar iodLiu, ra5tu arba fiziniu veiksmu i5reikStas elgesys yra nepageidaujamas, uZgaulus;
9.4. ar LodLiu, raStu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesys yra intymaus pob[dZio.
10. Vertinant galimas gresmes butina stebeti darbuotojo keisto ar nesuprantamo elgesio

dalnumq, elgesio pasikeitim4 - paDmejim4, provokuojandio elgesio radim4si ir pan., t. y. laiku
identifikuoti bet koki susirtipinim4 kelianti elgesi, prane5ti atsakingam asmeniui ir taip sumaZinti
ateityje galindius kilti smurto ir priekabiavimo proverZius.



11. Stebint ir nagrinejant konfliktus, tokie paZymiai kaip iZeidimas, g4sdinimas, pa5aipos,
replikos, apkalbos, Zeminantis humoras gali bfti vertinami kaip tam tikra istaigos komunikacijos
kultDros problema.

12. Biuro darbuotojai turi laikytis Biuro darbo tvarkos taisyklese nustatytos darbo etikos,
kuriomis siekiama sukurti darbo aplink4, ginandi4 ir saugandi4 darbuotojo garbg ir orum4, fizini ar
psichologini neliediamum4. Pagrindines darbuotojq elgesio taisykles numatytos 4 priede.

III SKYRIUS
GALIMOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO FORMOS

13. Darbuotojq taqpusavio santykiai turi buti grindZiami pasitikejimu, pagarba,
s4Ziningumu, lygiateisi5kumu, tolerancija, takti5kumu, mandagumu ir savitarpio pagalba profesineje
veikloje, keidiantis patirtimi ir Ziniomis.

I4.DraudLiamos smurto ir priekabiavimo formos, nepriimtinos elgesio i5rai5kos, kurios
kenkiadarbuotojo emocinei, o sunkiais atvejais -psichikos irfizineisveikatai (s4raSas nerabaigtinis):

14.1. tiesioginiai ar netiesioginiai grasinimai arba kaltinimai, siekiant sukelti emocini ar
fizini skausm4 arba praradim4 (grasinimai atleisti i5 darbo, bloginti darbo s4lygas, darbo grafikq
sudarymas, nesilaikant Darbo kodekso nustatytq reikalavimq, kasmetiniq atostogq eiles
nesudarymas);

14.2. darbuotojo pasiekimq nuvertinimas (nepakankamas darbuotojo pripaZinimas,
nepagrista kritika darbuotojui del atliktq uZduodiq, siekiant ji paileminti, iZeisti ir kt.);

14.3. patydios, apkalbos, gandai, SmeiZtas (tikroves neatitinkandios informacijos,
galindios padarS4i Zalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas);

14.4. pasikartojandios neigiamos pastabos (nemalonus skirtingo turinio komentarai ir kt.);
14.5. ignoravimas (tydinis izoliavimas, atribojimas nuo kolektyvo ir bendrq

veiklq, nesidalijimas informacija, nuolatinis darbuotojo praSymq ir poreikiq nepaisymas, neigimas ir
kt.);

14.6. manipuliavimas (atvejai, kai darbuotojui nustatomas neadekvatus darbo krtvis,
manipuliavimas darbo uZmokesdiu, keliami neigyvendinami reikalavimai ir kt.);

14.7. sarkazmas (piktas pa5iepimas, kandi ironija ir kt.);
14.8. noras i5juokti (darbuotojo ar darbuotojq grupes elgesys, kai pajuokai pateikiamos

asmenines ir profesines kito asmens savybes, sukuriama priesi5ka ir neeti5ka aplinka, kurioje
darbuotojas jaudiasi uZgauliojamas, Zeminamas, nepageidaujami komentarai del i5vaizdos, krino
formos, aprangos ir kt.);

14,9. riksmai (bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos ir kt.);
1 4. 1 0. iZeidimai, siekiant pakirsti darbuotoj o pasitikejim4 savimi;
l4.ll. veiksmq, pareiSkimq ar gestq, kurie nukreipti i darbuotojo savigarb4 ir

savivertg, siekiant paLeminti, naudoj imas;
I4.I2. informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie ji rinkimas ir

(arba) platinimas;
14.I3 . elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvg;
14.14. poveikis darbuotojui, siekiant tam tikrq su darbu nesusijusiq funkcijq (paslaugq)

atlikimo;
I 4.I 5. nepriimtinas ir nepageidauj amas fizinis kontaktas 

"

IV SKYRIUS
PRANESIMV APIE SMURTAIR PRIEKABIAVIMA TEIKIMO IR

. NAGRINEJIMO TVARKA

15. Gauti visi praneSimai apie smurt4 ir priekabiavim4 bei su tuo susijg konfliktai yra
nagrinejami ir pranesimq tyrimas grindZiamas Siais pagrindiniais principais:

15.1. betarpi5kumo -visiems susijusiems asmenims (nukentejusiajam, skundZiamajam,



liudytojams) sudaromos visos galimybes pateikti paai5kinimus del savo veiksmq;
15.2. operatyvumo - prane5imai nagrinejami per kiek imanoma trumpiausiqterminq;
15.3. pagalbos nukentejusiajam - gavus prane5im4 del priekabiavimo ir (arba) smurto,

sudaromos psichologi5kai saugios darbo s4lygos;
I5.4. objektywmo ir nesali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint

i5ankstiniq nuostatq del aplinkybiq vertinimo;
15.5" nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu. kol bus priimtas sprendimas del

paZeidimo ar jo netinkamo elgesio.
16. Darbuotojas, pagrlstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (arba)

naudojamas smurtas, administratoriui ra3tu tiesiogiai ar elektroniniu pa5tu pateikia patvirtintos
formos prane5im4 (1 priedas), kuriame turi biiti nurodyti i5samfls paai5kinimai apie patirto smurto ar
priekabiavimo situacij4, smurto ar priekabiavimo apraiSkas ir aplinkybes bei patiriamos pasekmes,
nurodyti galimi liudytojai, prideti turimi frodymai, Prane5im4 rekomenduojama pateikti per kiek
imanoma trumpiausiqlaikq nuo skundZiamq veiksmq padarymo ar paai5kejimo dienos. Pranesimai
registruojami Biuro administracrjoje ne viesame registre (2 priedas).

17. PraneSimas privalo bDti iSnagrinetas ir motyvuotas atsakymas pateiktas ne veliau kaip
per 20 darbo dienq nuo jo pateikimo dienos.

18. Administratorius, gavgs prane5im4, ne veliau kaip kit4 darbo dienq pateikia ji Biuro
direktoriui, o jam nesant - direktoriq pavaduojandiam darbuotojui.

19. Biuro direktorius atsiZvelgdamas i prane5imo turini, sudaro komisij4 i5 ne maZiau kaip
3 nariq ir paveda jai i5tirti prane5im4. I komisij4 gali btrti itraukiami Darbo tarybos atstovas, kiti
Biuro darbuotojai. Prane5imo tyrimas atliekamas per 15 darbo dienq nuo pavedimo atlikti tyrim4.
Prane5imo nagrinejimo metu privaloma pra5yti galimai smurtaujandio ar priekabiaujandio
darbuotojo paai5kinimo. Atlikus tyrim4 per 2 darbo dienas sura5oma tyrimo i3vada ir pateikiama
Biuro direktoriui. Jei pranesimas pripaZistamas pagristu, komisija motyvuotoje i5vadoje nurodo
siDlom4 pagalbq ir konkredias apsaugos priemones smurt4 ar priekabiavim4 patyrusiam darbuotojui,
priemones, taikytinas paZeidejui, taip pat prevencijos priemones, kad tokie atvejai nepasikartotq.

20. Asmenys, gavg praneSim4 apie smurto ar priekabiavimo atvejus, privalo uZtikrinti ir
garantuoti, kad praneSimo aplinkybes nebus vieSinamos, darbuotojo, pranesusio apie smurto ar
priekabiavimo atvejus ir nukentejusiojo konfidencialum4 bei pranesimo tyrimo objektyvum4 (3
priedas).

V SKYRIUS
APIE SMURTAIR PRIEKABIAVIMA PRANESUSIU ASMENU IR NUKENTEJUSIU

ASMENU APSAUGOS PRIEMONES IR JIEMS TEIKIAMA PAGALBA

2L Darbdavys turi pareig1 imtis visq biitinq priemoniq smurto ir priekabiavimo
prevencijai uZtikrinti ir aktyviq veiksmq pagalbai asmenims, patyrusiems smurt4 ar priekabiavim4, suteikti.

22. Atsilvelgiant i konkretq atveji ir esam4 poveiki darbuotojq emocinei sveikatai,
nukentejusiq asmenq apsaugos priemones ir pagalba gali biiti ivairiq formq, t. y" sudaryta galimybe
darbuotojams, patyrusiems smurt4, naudotis visq reikalingq specialistq (psichologq ir kt.)
paslaugomis; vykdoma darbo rotacija; darbuotojo perkelimas i kit4 darbo viet4 (nepaLeidhiant DK
nuostatq), atostogq suteikimas ir kt. (s4ra5as nera baigtinis).

23. Bet koks persekiojimas ar prie5i5kas elgesys su darbuotoju, kuris pateike praneSim4,
yra draudLiamas,

24.[vertinant tai, kad kiekvieno atskiro asmens mEstymo, pasauleZiuros, vertybiq sistemos,
temperamento ir elgesio pakeisti neimanoma, b[tina skatinti viding kiekvieno darbuotojo elgesio
kontrolg. Labai reikSmingi tiesioginiq vadovq pokalbiai su darbuotojais, kuriq tikslas yra saviugda,
t. y. padeti darbuotojui isis4moninti tam tikrus konkredius, su jo elgesiu susijusius, dalykus, kurie
ateityje leistq itakoti jo veiksmus, siekiant uZkirsti keli4 kitq konfliktq atsiradimui.

25. Biuro administracija, siekdama stiprinti konfliktq sprendimo kompetencijas, gebant
atpaLinti konflikt4 ir tinkamai ji sprgsti, ne rediau kaip kart4 per du metus organizuoja mokymus



darbuotojams apie konfliktq ir streso valdym4, smurto ir priekabiavimo supratim4 bei pavojus,
prevencijos priemones, darbuotojq teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje, bendravimo
igUdZiq tobulinim4 ir pan.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU ELGESIO TAISYKLES IR KITA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

26. Rekomenduojama darbuotojams stebeti veiksmus del nepriimtino elgesio, o turint
abejoniq del galimo nepageidaujamo (netinkamo) arba kitokio elgesio savo ir kitq darbuotojq
atLvilgiu, kai darbuotojas priverstas jaustis nepatogiai, kreiptis i atsaking4 asmeni. Patyrus
nepriimtin4 elgesi, turinti smurto ir priekabiavimo poZymiq, ar pastebejus nepriimtin4 elgesi,
pahrtina jo netoleruoti, nelaikyti jo pokStu ar nevykusiu pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio
pritariandia Sypsena, bet ramiai, mandagiai informuoti taip besielgianti asmeni, kad Sis elgesys
nepriimtinas ir turi biiti nutrauktas, o jam nepakeitus savo elgesio prane5ti Politikos IV skyriuje
nurodyta tvarka.

27. Jei nukentejgs asmuo pageidauja tik sudrausminti skundZiameji it uZkirsti keli4
tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad b[tq pradetas tyrimas, gali buti taikomas
neformalus pokalbis, kai atsakingas asmuo atskirai bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar
nedalyvaujant besiskundliandiam asmeniui, siekiant taikiai i5sprgsti kilusius nesutarimus, arba
nusprendZiamapakartotinai supaZindinti skundZiam4ji asmeni su Politika ir kitais dokumentais,

28. PaLymetina, kad pagal Darbo kodekso nuostatas, smurtas ar priekabiavimas, iskaitant
psichologini smurt4 ar priekabiavimqdel lyties, laikomas Siurk5diu darbo drausmes paZeidimu.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija suprantama kaip vienas i5 palankiq Siauliq
miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuro psichosocialini klimat4, asmens orum4 ir
tarpusavio santykiq kokybg uZtikrinandiq sprendimq, siekiant saugios ir sveikos darbo aplinkos
visais su darbo santykiais susijusiais klausimais.

30. PaZymetina, kad idealiq sprendimq, tinkandiq visais gyvenimo atvejais, ndra,
tadiau privaloma nuolat palaikyti smurto ar priekabiavimo prevencijos priemones.

31. Kiekvienas darbuotojas turi teisg pareikSti nuomong, atsiliepimus apie smurto ir
priekabiavimo prevencijos politik4, jos veiksmingum4 ir pateikti pasitilymus del jos keitimo ir (ar)
papildymo.

32. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika privalo buti suderinta su Siauliq miesto
savivaldybes visuomenes sveikatos biuro darbo taryba.

33. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos nuostatos keidiamos ar papildomos
Siauliq miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuro direktoriaus isakymu.

SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes visuomends sveikatos biuro
Darbo tarybos pirmininke
Asta Kundrotiene



Siauliq miesto savivaldybes
visuomen6s sveikatos biuro
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos
1 priedas

PRANESIMAS APrE Srnur,rq MIESTo sAVIvALDvBES vISUoMENES svEIKATos
BIURE GALIMAI PATIRT,{ SMURT.T IR (AR) PRIEKABIAVIM,T

Siauliq miesto savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro direktoriui

(data)

Bendrieii duomenys:
Darbuotojo pareigos:

Darbuotojo vardas ir pavarde:

Galimai patirto smurto ir (ar)
priekabiavimo data, vieta,
laikas, kitos svarbios faktines
aplinkybes

Kokia smurto forma naudota:

Fizinis: uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, kumstelejimas, spjaudymas,
daiktq atiminejimas ar gadinimas ir kt.)

Elektroninis: smurtaujama susiraSinejant el.
I . ..-J naudojantis rySio priemonemis (asmeniniq gyvenimo
bendravimas pokalbit+ kambariuose, nemaloniu Zinudiu ar el.

pa5tu, socialiniuose tinkluose,

detaliq vie5inimas, skaudinantis
lai5ku savimas ir kt.)

Psichologinis emocinis smurtas:. LeidLiantys Lodlia| pastabos, grasinimai,
I . I draudimai, kaltinimai, patydios, g4sdinimai ir kt.)

Ar tai pasikartojantys veiksmai,
trunkantys i1g4 laik4 (pateikite
papildom4 svarbiq informacij $?

Duomenys apie galimai smurtaujanti@iug ir (ar) priekabiaujanti (-dius) asmeni (-is):
Darbuotojo (-q) pareigos:

Darbuotojo (-g) vardas ir pavarde:

(darbuotojo vardas ir pavarde) (para5as)
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AS,

S iauliq miesto savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos
3 priedas

Siauliq miesto savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro direktoriui

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI PASIZADEJIMAS

(data)

(vieta)

(Vardas, Pavarde, pareigos)

1. Pripaiistu, kad atlikdamas (a) darb4 ir visas kitas pareigas, kurias man gali tekti
vykdyti pagal darbo sutart! ar vadovybes nurodym4, galiu gauti ir gausiu informacijos apie
tam tikrus konfidencialius Biuro veiklos klausimus ir informacijos, kuri yra i5skirtine Biuro ar
asmens nuosavybe.

2. PasZadu:
2.1. saugoti duomenis, sudarandius Biuro Konfidenciali4 informacij4, kurie tapo arba

taps Zinomi ir neskleisti Konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nei darbo arba
paslaugq teikimo sutarties galiojimo metu, nei pasibaigus darbo arba paslaugq teikimo
laikotarpiui, neatsiZvelgiant i prieZastis, i5skyrus atvejus, kai:

2.1.1. Konfidenciali informacija gali buti atskleidZiama darbuotojams, kurie,
vykdydami darbo funkcijas, turi teisg susipaZinti su Konfidencialia informacija;

2.t .2. gaunamas ra5ti5kas Biuro direktoriaus leidimas (rezoliucij a) ;
2.1.3. to reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai;
2.2. saugoti suZinot4 Konfidenciali4 informacij4 ir imtis reikiamq priemoniq, kad

Konfidenciali informacija nebfitq prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims;
2.3. naudoti gafiqKonfidenciali4 informacij4 i5imtinai tik Biuro interesais;
2.4. Konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu budu

nedauginti, nedaryti jokiq pakeitimq ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo Seimos,
giminaidiq arba trediqjq asmenq interesais be ai5kaus iSankstinio ra5ti5ko Biuro direktoriaus
sutikimo;

2.5. laikytis visq nustatytq darbo tvarkos taisyklese, Siame apra5e ir taikomuose
standartuose nustatytq reikalavimq;

2.6. saugoti man patiketus dokumentus, kuriuose yru duomenys, sudarantys
Konfidenciali4 informacij4, tokiu bUdu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais
susipaZinti arba pasinaudoti.

3. Patvirtinu, kad:
3.1. man yra suprantama,kadprivalau laikytis dokumentuose nustatytq reikalavimq.
4. Esu ispetas (-a), kad paZeidus 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti padarylq Lal1

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka ir kad uZ Konfidencialios informacijos
atskleidimq man gali bUti taikoma Lietuvos Respublikos teises aktuose numatyta atsakomybe.

(Vardas, Pavarde) (ParaSas)



Siauliq miesto savivaldybes
vrsuomends sveikatos biuro
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos
4 priedas

SnuTry MIESTo SAVIvALDYBES VISUoMENES SVEIKAToS BIURo
DARBUOTOJU ELGESIO TAISYKLES (ATMINTINE DARBUOTOJAMS)

NEPRIIMTINAS ELGESYS (s4raSas nebaigtinis)

tojo garbei ir orumui, skleidirnas; nemalonls
skirlingo turinio komentarai; darbuotojo atribojimas nuo kolektyvo ir bendrq veiklq;
nesidalinimas informacija; nuolatinis darbuotojo praSymq ir poreikiq nepais5.nnas, neigimas;
neadekvatus darbo kruvio nustatymas; manipuliavimas darbo uZmokesdiu; grasinimai,lusijg
su darbuotojo finansais; keliami neigyvendinami reikalavimai; piktas pasiepimas, kandi
ironija; laidomos paSaipios pastabos apie darbuotoj4, asociatyvus juokai; bendravimas pakeltu
tonu, nevaldomos emocijos; viesi komentarai, kuriais siekiama darbuotoj4 paleminti,
sumenkinti, panieka; iLeidimal siekiant sumaZinti darbuotojo pasitikejim4 rurri-i;-lreiksmai,
parei5kimai ar gestai, kurie nukreipti i darbuotojo savigarb4 ir savivertg, siekiant pa1emintt;
pries darbuotojo valiq jo organizmui daromas neteisetas tydinis fizinis poveikis ir kt.

PRIIMTINAS ELGESYS (s4ra5as nebaigtinis)

Atviras ir teisingas bendravimas; abipusiai naudingo konflikto sprendimo priemimas; noras
siekti kompromiso; nuomones vertinimas; iSklausymas be iSankstinio nusistatymo; pagarbus
ir toleranti5kas elgesys su kolegomis; elgesys, leidZiantis darbo metu kitiems jaustis fiziSkai ir
emoci5kai saugiai; pagalbos profesineje veikloje suteikimas kitiems kolegoms; dalijimasis
patirtimi ir Ziniomis; savo profesiniq klaidq pripaZinimas; nepiktn audiiavimas suteiktomis
galiomis ar suteiktais igaliojimais ir kt.

NEPAMIRSXTTN, JUS TURITE TEISE

Dirbtisaugiojedarboaplinkojebesmurtoirpriekabiavi-oup.ais@
darbo funkcijas ir atsakomybg; dalyvauti mokymuose, skirtuose smurto ir priekabiavimo
prevencijai; rflpintis savo kultUros darbe puoselejimu ir bendravimo kokybe; derinti darbo ir
asmeninio gyvenimo poreikius; dalyvauti vertinant profesing izlkE; teikti pasilly,rnus smurto
ir priekabiavimo prevencijos klausimais; naudotis numatytomis smurto ir priekabiavimo
prevencijos priemonemis.

Smurtas ar priekabiavimas, iskaitant psichologini smurt4 ir smurt4 ar priekabiavim4 del lyties
(smurtas ar priekabiavimas, nukreiptas prieS asmenis del jq lyties arba neproporcingai
paveikiantis tam tikros lyties asmenis, iskaitant seksualini priekabiavimfl, diskriminacinio
pobldZio veiksmai ar garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenq atLvilgiu
darbo metu ar darbo vietoje laikomi Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu (pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 4 punkt4).


