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LIETUVIU KALBOS INSTITUTO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO
PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Lietuviq kalbos instituto smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (toliau - Politika)
nustato smurto ir priekabiavimo atpaZinimo budus, galimas smurto ir priekabiavimo formas,
supaZindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonemis tvark4, prane5imq apie smurtq ir
priekabiavim4 teikimo ir nagrinejimo tvarkq, apie smurt4 ir priekabiavim4 prane5usiq asmenq ir
nukentejusiq asmenq apsaugos priemones irjiems teikiam4pagalb4, darbuotojq elgesio (darbo etikos)
taisykles ir kit4 informacij4, susijusi4 su smurto ir priekabiavimo prevencija.

2. Politikos tikslas - numatyti ir igyvendinti veiksmingas prevencijos priemones, siekiant
apsaugoti Lietuviq kalbos instituto (oliau - Institutas) darbuotojus (toliau - darbuotojai) nuo smurto
ir priekabiavimo bei padeti darbuotojams ai5kiai ir tiksliai suprasti galimas smurto ir priekabiavimo
darbe aprai3kas, atpaZinti jq poZymius bei Zinoti teisines gynybos btidus.

3. Politika taikoma visiems darbuotojams.
4, Darbuotojq nurodymai, veiksmai ir elgesys turi biiti pagristi s4Ziningumu ir etinemis

vertybemis.
5. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK)

nuostatomis, Valstybines darbo inspekcijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo
metodinemis rekomendacij omis.

6, Pagrindines Politikos sqvokos:
6.1. atsakingas asmuo - Instituto direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ smurto ir

priekabiavimo prevencij 4 Institute;
6.2. darbdavys - Institutas;
6.3. darbuotojas - asmuo, dirbantis Institute pagal darbo sutarti arba studijuojantis Instituto

doktorantiiroje;
6.4. nukentdjusysis Instituto darbuotojas, patyrgs ar

priekabiavim4 darbe;
6.5. prane5imas - Zodinis arba ra5ytinis (laisvos formos)

galimai patyrgs smurt4 ir

informacijos pateikimas apie
smurtq ir priekabiavim4 darbe;

6.6. gr6sm6 - gresianti padetis, pavojus, iskaitant ivairius gresmingus ivykius, kaip reali
tikimybe. Gresme gali bUti akivaizdi ir neakivaizdi. Gresme laikytinas realus smurto ir priekabiavimo
pavojus konkrediam darbuotojui. NeakivaizdZios gresmes pavyzdliu laikytina situacija, kai
nesprendZiamas konfliktas gali tapti netinkamo elgesio darbe prieZastimi, neigiamai veikti emocing
darbo aplink4 ir darbo produktyvumq, ir del to ateityje, emocinei [tampai gerokai iSaugus, gali kilti
realaus smurto ir priekabiavimo pavojus bei kitos situacijos, kurios gali padidinti darbuotojo
paZeidZiamum4;

6.7. smurtas ir priekabiavimas - vieno ar keliq asmenq nepriimtinas elgesys, kai vienas ar
daugiau darbuotojq siekia iZeisti arbaileidiia kito darbuotojo ar darbuotojq orumq, siekia daryti arba
daro neigiamq itak4 jo emocinei sveikatai ir (ar) siekia sukurti arba sukuria prie5i5kq darbo aplink4.
Priekabiavimas yra tgstinis procesas, t. y. pasikartojantis nepriimtinas elgesys, o smurtas daZniausiai
b[na vienkartinis, staigus (Emus) netinkamo elgesio proverZis. Smurtas ir priekabiavimas - tai
darbuotojo teisiq paZeidimas, darantis Zalqtiek asmens, tiek Instituto gerovei;
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6.8. smurtu laikomas asmens (q) veikimu ar neveikimu kitam (iems) asmeniui (ims)
padaromas tydinis fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijgs su darbu, del kurio
darbuotojas patiria arba gali patirti neturting ar turting Zalq;

6.9. priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, ras6s, tautybes, etnines
priklausomybes, pilietybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, religijos, tikejimo, isitikinimq ar
paZitiry, amZiaus, lytines orientacijos, negalios pagrindu siekiama iZeisti arba iLeidliamas asmens
orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar iileidLianti aplinka.
Priekabiavimas gali pasireiklti ilodliu ir ra5tu, rediau - fiziniais veiksmais. Priekabiavimo metu gali
btiti sakomi iZeid[s komentarai, juokeliai, Zeminama, nesidalijama svarbia informacija, asmuo
atribojamas nuo kitq kolegq, susitikimq arba pasitarimq, ignoruojamas, jam skiriamos su darbinemis
funkcijomis nesusijusios uiduotys ir pan.;

6.10. seksualinis priekabiavimas - nepageidaujamas, uZgaulus, Lodiliu, ra5tu ar fiziniu
veiksmu isreik5tas seksualinio pob[dZio elgesys su darbuotoju, turint tiksl4 pakenkti asmens orumui,
ypad sukuriant bauginandiq, prie5i5kq, Zeminandiq ar iLeidLiandiq aplinkq;

6.11. psichologin0 prievarta - tai bet koks nepageidaujamas veiksmas, iskaitant Zodini

iZeidim4, paZeminim4, g4sdinimq, psichologing agresij4, grasinim4 panaudoti fizinE jeg4 arba kit4
elgesi, kuris gali menkinti tapatumo, orumo ir savivertes jausm4, taip pat gali pakenkti fizinei,
psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei darbuotojo ar kito suinteresuoto asmens sveikatai, saugai
ir gerovei.

7. Kitos Politikoje vartojamos sqvokos atitinka istatymuose ir kituose teises aktuose
vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO ATPAZINIMAS

8. Institute gerbiamas kito asmens orumas, mandagiai ir pagarbiai bendraujama,
darbuotojq elgesiu uZtikrinama darbo aplinka, kurioje kitas asmuo nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq,
Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq.

9. Institute draudZiama priekabiauti ir smurtauti, neeti5kai ir nepagarbiai elgtis su

darbuotojais ir kitais asmenimis (interesantais, svediais ir kt.).
10. Smurtas ir priekabiavimas draudZiamas:
10.1. darbo vietose, iskaitant vie54sias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio

Zinioje ar atlieka jam pavestas pareigas;
10.2. pertraukq pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir higienos

patalpomis;
10.3. su darbu susijusiq i5vykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos metu;
10.4. su darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravim4 informacinemis ir elektroniniq

ry5iq technologij omis, metu;
10.5. pakeliui i darbq ar i5 darbo.
1 l. Smurto formos (sEra5as nera baigtinis):
11.1. psichologinis smurtas (iZeidinejimas, nepagristq pastabq teikimas, grasinimas,

draudimas, g4sdinimas, Zeminimas, uZgauliojimas, pasiekimq nuvertinimas, SmeiZtas, ignoravimas,
manipuliavimas, sarkazmaso noras i5juokti, riksmai, kitas netinkamas elgesys, kuriuo siekiama
darbuotoj q iskaudinti, ibauginti, sumenkinti) ;

11.2. ekonominis smurtas (grasinimas susidoroti su darbuotoju finansi5kai, grasinimai
neskirti skatinimo priemoniq ar jq mokejimo nutraukimas ir pan.);

11.3. fizinis smurtas (mu5imas, stumdymas, tampymas, daiktq metymas i asmeni, asmens
turto naikinimas, kfino suZalojimas ir pan.);

11.4. seksualinis priekabiavimas (neapgeidaujamas Zodhiu, ra5tu ar fiziniu veiksmu
i5reik5tas seksualinio pobtidZio elgesys).

12. Siekiant ivertinti, ar situacija laikytina seksualiniu priekabiavimu, vertinami Sie

aspektai (s4ra5as nera baigtinis):
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12.1. asmens orum? menkinantis elgesys (priverdia jaustis nepatogiai, nejaukiai);
12.2. bavginandiq, prie5iSkq, Zeminandiq ar iileidliandiq aplink4 sukuriantis elgesys;
12,3. Lodi:iu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesys yra nepageidaujamas, uZgaulus;

12,4. i:odi:iu, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesys yra intymaus pobtidZio.
13. Nepriimtino elgesio i5rai5kos, kenkiandios darbuotojo emocinei, o sunkiais atvejais -

psichinei ir fizinei sveikatai:
13.1. nepriimtinas ar nepageidaujamas fizinis kontaktas (fizinis prisilietimas, glostymas,

plek5telejimas, grybStelejimas, siekimas prisiliesti (apkabinti), prisitraukti ardiau kito asmens ir kt.)
ar tokio fizinio kontakto reikalavimas;

13.2. nepadoraus turinio informacijos demonstravimas ar siuntimas;
13.3. ikyrus domejimasis apie privatq gyvenimA, intymius santykius:
13.4. nepageidaujami komentarai del i5vaizdos, k0no formos, aprangos;
13.5. iZeidZiantys juokai, patydios, apkalbos, gandai, SmeiZtas, uZgaultis gestai;
I 3.6. tydinis darbuotojo izoliavimas darbineje veikloj e;

13,7. informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie ji rinkimas ir (arba)
platinimas;

13.8. elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvg;
13.9. poveikis darbuotojui, siekiant tam tikrq su darbu nesusijusiq funkcijq (paslaugq)

atlikimo ir pan.
14. Smurto ir priekabiavimo prevencijos strategija Institute:
14.1. kiek imanoma greidiau sustabdyti arba pakeisti nepriimtinus veiksmus, kuriais

kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens

neliediamumq;
14.2. netoleruojama bet kokia smurto ir priekabiavimo forma;
14.3. nagrinejami visi gauti pranesimai del smurto ir priekabiavimo darbe ir sprendZiami

visi su tuo susijg konfliktai;
14.4. visi asmenys, susijg su smurto ir priekabiavimo darbe atveju, turi galimybE i5sakyti

savo poZitiri;
14,5. sprendimai turi b[ti priimami laikantis objektyvumo ir ne3ali5kumo principq.

III SKYRIUS
*"3#*loP*o,o#Hfi 
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15. Darbuotojai privalo laikytis Lietuviq kalbos instituto akademines etikos kodekso
reikalavimq. Taip pat rekomenduojama laikytis Siq elgesio taisykliq, kuriomis siekiama sukurti darbo
aplink4, ginandiq ir saugandi4 darbuotojo ar darbuotojq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini
neliediamum4:

15.1. bEti sqmoningam, Zinoti ar numanyti, koks potencialus elgesys gali bflti laikomas
smurtu ir priekabiavimu;

15.2. gerbti darbuotojq privatq gyvenim4, paZitiras, isitikinimus, fizini ir psichini
neliediamumq, stengtis suvokti, ar ilodiil, ra5tu ar fiziniu veiksmu i5reik5tas elgesys gali sukelti
nemalonias, nepageidaujamas, orumg Leiditiandias pasekmes, gali trukdyti kitq asmeni darbo
aplinkoje, del ko asmuo gali nesugebeti tinkamai vykdyti savo funkcijq. Toks elgesys gali b[ti:

15.2.1. familiarus, iZeidZiantis pasisveikinimo btidas;
L5.2.2. neeti5ki komplimentai, nesusijg su darbinemis asmens savybemis;
15.2.3. neeti5ki komentarai apie fizing iSvaizd4 ar aprangQ, Zmogaus identiteto poZymius;
15.2.4. neetiSki komentarai apie paZiflras, privalumus ir trtikumus, jo privatq gyvenim4;
15.2.5. neeti5ki kreipiniai;
t5.2.6. seksualinio pobiidZio, iteidiliantys ar nepagarbtis juokeliai ar pokStai;
15,2.7, fiziniai prisilietimai, frzinio ar psichologinio diskomforto sukelimas, nesilaikant

pagarbaus fizinio atstumo;
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15.2.8. ikyrus demesio rodymas, fizines i5vaizdos apZiiirinejimas;
15.2.9. kalbejimo tonas, rei5kiami garsai ir judesiai, kurie gali Zeisti, Zeminti Zmogt4ar kelti

seksualinio pob[dZio asociacij as;

15.2.10. Zeminandiq garbg ir orum4 vizualiniq priemoniq naudojimas (plakatai, nuotraukos,
pie5iniai, daiktai ir pan.);

15.2.t1. iZeidliandio pobldZio, Zeminandiq garbg ir orum4 prane5imq, Zinudiq siuntimas.
16. Patyrus elgesi, turinti smurto ir priekabiavimo poZymiq, patartinaramiai, mandagiu

tonu pasakyti ar prane5ti taip besielgiandiam asmeniui, kad Sis elgesys nepriimtinas ir turi bfiti
nutrauktas. Tai gali btiti padaryta ir elektroniniu lai5ku ar Zinute. Rekomenduotina paaiSkinti, kokie
gestai, Lodtiai, komentarai, fizinis elgesys ar kiti veiksmai yra nemalon[s, sukuria Zeminandi4,

ileidliandi4 darbinq aplink4.
17 . Patartina visus ivykusius smurto ir priekabiavimo veiksmus (elgesi) fiksuoti, uZsiraSyti

laikq, liudytojus ir kitas reik5mingas aplinkybes.

IV SKYRIUS
PRANESIMU APIE SMURTA IR PRIEKABIAVIM,T TEIKIMO,

JU REGISTRAVIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA

18. Darbuotojas, pagristai manantis, kad patyre ar galimai patyre smurt4 ir priekabiavim4,
atsakingam asmeniui pateikia prane5im4 Lodiiu ar ra5tu (laisva forma) (toliau - prane5imas).

19. Prane5imas pateikiamas per kiek imanoma trumpiausi4 laik4 nuo skundZiamq veiksmq
padarymo arba paai5kejimo dienos. Jame turi bflti nurodyti i5samus paai5kinimai apie patirto smurto
ir priekabiavimo situacij4, smurto aprai5kas ir aplinkybes, jeigu yra, nurodyti galimi liudytojai, prideti
turimi irodymai (garso ira5ai, susira5inejimas ir pan.).

20. Visus prane5imus atsakingas asmuo registruoja nevie5ame Instituto smurto ir
priekabiavimo darbe registravimo Zurnale (Politikos priedas) (toliau - Zumalas).

21. Prane5imas, gautas paStu, Instituto gautq dokumentq registre neregistruojamas.
Asmuo, gavgs prane5im4 pa5tu, ne veliau kaip kit4 darbo dien4, ji perduoda atsakingam asmeniui,
kuris uZregistruoj a j i Zurnale.

22. Atsakingas asmuo, o jo nesant, ji pavaduojantis asmuo gaut4pranesim4ne veliau kaip
kit4 darbo dien4 turi pateikti Instituto direktoriui, o jo nesant arba jei prane5im4 pateikia direktorius

- j i pavaduoj andiam asmeniui.
23. Siekdamas taikiai i5sprgsti kilusius nesutarimus ir esant nukentejusio darbuotojo

praSymui, Instituto direktorius gali organizuoti neformalq pokalbi su skundZiamuoju darbuotoju,
dalyvaujant ar nedalyvaujant besiskundZiandiam asmeniui, arba perduoti prane5im4 tirti tuo tikslu
sudarytai komisijai (toliau - Komisija).

24, Komisijq sudaro 3-5 nariai, o jos pirmininku renkamas vienas i5 Komisijos nariq.
25. Komisijos pirmininkas, gavgs prane5im4, ne veliau kaip per 2 darbo dienas

organizuoja Komisijos posedi ir su prane5imo turiniu supaZindina jos narius.
26. Pagrindines Komisijos funkcijos:
26.1. ivertinti praneSime pateikt4 informacij4 per imanomai trumpiausi4 laik4, bet ne veliau

kaip per 5 darbo dienas nuo praneSimo gavimo dienos;
26.2. apklausti prane5im4 pateikusi asmeni ir skundZiam4 asmeni (Salys apklausiamos

atskirai). Prireikus apklausti kitus asmenis, galindius suteikti papildomos informacijos;
26.3. esant btitinybei, surinkti papildom4 informacij4, susijusiq su prane5imu, iSsiaiSkinti

papildomas ivykio aplinkybes ;
26.4. i{tagrineti prane5imq per imanomai trumpiausi4 laik4, bet ne veliau kaip per vienq

menesi nuo prane5imo gavimo dienos. Prane5imo tyrimo terminas gali b[ti 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;
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26.5. i5nagrinejus smurto ir priekabiavimo darbe atveji, pateikti i3vad4Instituto direktoriui
arba ji pavaduojandiam asmeniui, kuris priima sprendim4 del tolimesniq veiksmq ir (ar) priemoniq
taikymo. Su sprendimo taikymu susijg darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai.

27. Komisija turi teisg:
27.1. sifllyti Instituto direktoriui suteikti galimybg nukentejusiajam asmeniui neatvykti i

darbo vietq, kol bus nagrinejamas pranesimas;

27.2. jei sunku iBsiai5kinti nepriimtino elgesio aplinkybes ar abejojama prane5imo del
patirto nepriimtino elgesio pagristumu, suderinus su Instituto direktoriumi, kreiptis konsultacijos i
teisininkq ir (arba) psichologq;

27.3. teikti pasifllymus Instituto direktoriui del tolimesniq veiksmq priemimo
nukent6jusiojo .ir asmens, kuris elg6si nepriimtinai ar del kurio darbuotojas patyrd smurt4 ir
priekabiavimq, atZvilgiu;

27.4. rckomenduoti Instituto direktoriui atmesti prane5im4 kaip nepagristq.
28. Prane5imo nagrinejimo principai:
28.1. betarpiSkumo visiems su atveju susijusiems asmenims (nukentejusiajam,

darbuotojui, kuris elgesi ar galimai elgesi nepriimtinai, liudininkui (ams)) sudaromos visos
galimybes pateikti paaiSkinimus del savo veiksmq;

28.2, operatyvumo - atvejis i5nagrinejamas per imanomai trumpiausiq termin4;
283. pagalbos nukentejusiajam - gavus pranesim4, sudaromos psichologi5kai saugios darbo

s4lygos;
28.4. objektyvumo ir neSali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq

nuostatq del aplinkybiq vertinimo;
28.5. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas del

paZeidimo ar jo netinkamo elgesio.
29. Konfidencialumas:
29.1. atsakingas asmuo, Komisijos nariai ir bet kuris kitas darbuotojas, kuris galejo

perskaityti pa5tu gaut4 pranesim4, privalo uZtikrinti konfidencialumq. DraudZiama atskleisti bet koki4
informacij4, susijusiq su smurto ir priekabiavimo darbe atveju, nagrinejimo procese

nedalyvauj antiems asmenims ;

29.2. darbuotoj ui, pateikusiam prane5imq, uZtikrinamas konfi dencialumas;
29.3. betkoks persekiojimas ar prieSi5kas elgesys su darbuotoju, kuris pateike prane5im4 del

patirto smurto ir priekabiavimo, yra draudZiamas ir yra laikomas Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu.
30. Darbuotojas, pagristai manantis, kad patyre ar galimai patyre smurtq ir priekabiavim4

taip pat gali kreiptis i:
30.1. Instituto steigejq, jei smurtauja ir priekabiauja Instituto direktorius arba nesiimta

tiesioginiq veiksmq smurtui ir priekabiavimui stabdyti;
30.2. Lietuvos Respublikos valstybing darbo inspekcij4 su skundu del situacijos

identifikavimo ir galimo poveikio priemoniq darbdavio atZvilgiu pritaikymo, jeigu darbdavys,
paZeisdamas darbuotojq saug? ir sveikat4 reglamentuojandius teises aktus, neorganizuoja
psichosocialiniq profesines rizikos veiksniq vertinimo;

30.3. Darbo gindq komisijq su praSymu atlyginti turting ar neturting ilalqddl patirtq emociniq
i5gyvenimq, nepatogumq, psichologiniq sukretimq, psichologinio spaudimo ir pan.;

30.4. Lietuvos Respublikos generaling prokurat[rq, siekiant gauti pranesejo status4;
30.5. Bendrosios kompetencijos teismus (civilinio proceso, baudZiamojo proceso tvarka).

V SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES

31. Institute numatytos pagrindines smurto ir priekabiavimo prevencijos priemones:
31.1. uZtikrinti teisingum4 ir saugumo jausm4 darbo vietoje. Pagarbiai ir objektyviai

vertinti darbuotojq galimybes, jq darbo rezultatus, s4Ziningai skirstyti Instituto iSteklius ir teising4
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atlygi uZ darbq. Siekti, kad'darbuotojq darbo krtivis biitq optimalus, atliekami darbai atitiktq
darbuotojq pareigybiq reikalavimus ir kad uZduotims atlikti pakaktq laiko;

31.2. uZtiklinti saugi4 ir sveikq darbo aplink4 visais su darbo santykiais susijusiais
klausimais;

31.3. gerinti darbuotojq darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrq;
31.4, organizuoti ivairias laisvalaikio veiklas, kulttirinius renginius;
31.5. atsiZvelgti i darbuotojq bendradarbiavim4 kartu (ar darbuotojams patinka dirbti kartu,

ar sutaria ir dirba vieningai, ar darbai paskirstomi tolygiai);
31.6. darbuotojams turi biiti aiSku, ko i5 jq tikimasi darbe. Darbas turi buti aiSkiai

apibreZtas parei gybiq apra5ymuose;

31.7. darbuotojai turi pasitikdti savo tiesioginiu vadovu, tiesioginis vadovas turi riipintis,
kaip jaudiasi jam pavaldiis darbuotojai;

31,8. siekiant i5vengti smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje atvejq padaugejimo, reikia
vengti besitgsiandiq stresiniq situacijq;

31.9. darbuotojams turi bflti pateikiama viesa informacija (plakatai, lankstinukai,
atmintines ir pan.), siekiant suteikti Ziniq apie smurt4 ir priekabiavim4 darbe ir jo poveiki, i kq reikia
kreiptis patyrus nepriimtin4 elgesi, prevencines priemones ir pan.;

31.10. visi darbuotojai turi buti informuoti apie Institute taikom4 Politik4, numatyt4 smurto
ir priekabiavimo prevencijos strategij4, siekiamo pozityvaus elgesio taisykles, vykdomas priemones,
paZeistq teisiq gynybos galimybes ir kt.;

31.1 1. darbuotojams ir vadovams turi biiti organizuojami mokymai apie streso ir konfliktq
valdymq, smurto ir priekabiavimo supratimq bei jq pavojus, prevencijos priemones, bendravimo

igUdZiq tobulinim4 ir pan.;
31.12. darbuotojq ir vadovq bendradarbiavimas turi biiti pagristas pagarba ir atvirumu.
32. Politikos 31 punkte nurodytas smurto ir priekabiavimo prevencijos priemones

igyvendina darbuotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis. I5nagrinejus smurto ir priekabiavimo
darbe atveji gali btiti numatomos papildomos prevencijos priemones.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Politika yra taikoma ir jos nuostatos yra privalomos visiems darbuotojams.
34. Politika perZilirima ir atnaujinama atsiZvelgiant i gautus prane5imus apie smurt4 ir

priekabiavim4, nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus, pasikeitus galimiems jq pavojams ar
atsiradus nauj q arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui.

35. Darbuotojai turi teisg teikti pasitilymus del Politikos nuostatq tobulinimo.
36. Darbuotojai su Politika ir jos pakeitimais yra supaZindinami pasira5ytinai

(papildomai informuoj ant elektroniniu paStu).

37. UZ melagingus prane5imus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

38. Politikos nuostatq nesilaikymas laikomas SiurkSdiu tarnybiniu nusiZengimu pagal
DK 58 straipsnio 3 dalies 4 punkt4.



Lietuviq kalbos instituto smurto ir
priekabiavimo prevencijos politikos
priedas

LIETUVIU KALBOS INSTITUTO
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PRANESIMV REGISTRAVIMO
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