
 

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRIEŠ SMURTĄ NUKREIPTOS POLITIKOS IR PREVENCINIŲ VEIKSMŲ 

ĮGYVENDINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. V-5 

Vilnius 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso patirtintu 2016-09-14, Nr. XII-2603 30 

straipsniu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, patvirtinto 2003-07-01, Nr. 

IX-1672 11 straipsniu bei Vilniaus Pilaitės gimnazijos Darbuotojų psichologinio saugumo 

užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. sausio 12 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-4, 

s k i r i u  Vilniaus Pilaitės gimnazijos prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių 

veiksmų įgyvendinimo komisijos nariais šiuos asmenis: 

 

Tikybos mokytoją, Pilaitės 

gimnazijos profesinės sąjungos 

komiteto pirmininkę 

 Laimą Pranskūnaitę 

Direktoriaus pavaduotoją ūkio 

reikalams 

 Alvydą Buroką 

Psichologę  Rasą Bubnienę 

 

 

 

Direktorius      Mindaugas Briedis 

 

Susipažinau:   Susipažinau:  Susipažinau: 

______________  _____________ ________________ 

______________  _____________ ________________ 

______________  _____________ ________________ 

 

 



 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos darbuotojų 

psichologinio saugumo užtikrinimo 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 

priedas 

 

PRANEŠIMAS APIE  PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJĮ DARBE  

 __________________________  

data 

Bendrieji duomenys: 

Pranešusio apie galimo psichologinio smurto 

atvejį vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr.* 

 

Galimo psichologinio smurto atvejo data, val. 

trukmė/ laikotarpis 

 

Galimo psichologinio smurto atvejo vieta  

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

□ Psichologinis smurtas  - (kaltinimai, gąsdinimai, įtampos darbe sukėlimas, menkinimas parodymas, 

kad žmogus yra blogesnis už kitus, privačios informacijos atskleidimas) 
□ Emocinis smurtas (atviros patyčios, pašaipos, plūdimasis, šaukimas, grasinimai, nesikalbėjimas, 

ignoravimas, grubus, neetiškas savo nuomonės primetimas ir pan.) 

□ Mobingas (jėgų disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiškiantys nuosekliu ilgalaikiu 

netinkamu elgesiu, sukeliant įtampą, stresą darbuotojui) 
□ Priekabiavimas (nepageidaujamas elgesys, kai dėl lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, 

etinės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar 

pažiūrų, pilietybės, šeimyninės padėties pagrindu įžeidžiamas kito asmens orumas, siekiama sukurti arba 

sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka) 
□ Patyčios, vykstančios elektroninėje erdvėje (nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimas, 

skaudinantis bendravimas pokalbių kambariuose, asmeninio gyvenimo detalių  viešinimas, tapatybės 

pasisavinimas ir pan.) 
□ Kita  

Ar yra žinomas tokio elgesio pasikartojimas  

 

Duomenys apie dalyvius: 

Patyrusio/ galimai patyrusio(ių) * psichologinį 

smurtą vardas(ai), pavardė(ės) 

 

Galimai smurtavusio(ių) vardas(ai), pavardė(ės)*  

Stebėjusių, galinčių paliudyti apie psichologinio 

smurto atvejį vardas(ai), pavardė(ės)* 

 

 

Išsamesnė informacija apie įvykį: 

 

 

 

 

 

  _______________________________________                       __________________ 

      (Užpildžiusio asmens vardas, pavardė)*                                        (Parašas)                       
 

 

 

*visa pateikiama asmens duomenų informacija yra konfidenciali ir skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Griežtai 

draudžiama pateikiamą informaciją tvarkyti, kopijuoti, platinti ar atlikti bet kokius kitus, ne su įvykio tyrimu susijusius 

veiksmus. Už neteisėtą informacijos tvarkymą (naudojimą) taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka. 
 


