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PANEVĖŽIO KOLEGIJOS KOMISIJOS, SUDARYTOS INFORMACIJAI APIE 

GALIMĄ PRIEKABIAVIMĄ, SEKSUALINĮ PRIEKABIAVIMĄ AR PERSEKIOJIMĄ 

TIRTI, DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. KOMISIJOS SUDARYMAS 

 

1. Panevėžio kolegijos komisijos, sudarytos informacijai apie galimą priekabiavimą, 

seksualinį priekabiavimą ar persekiojimą tirti darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato 

Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegija) komisijos sudarytos informacijai (Skundas ar Pranešimas) apie 

galimą priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar persekiojimą tirti (toliau – Komisija) darbo tvarką. 

2. Komisija – Skundą ar Pranešimą nagrinėjantis kolegialus organas. 

3. Sprendimą dėl Komisijos sudarymo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

Pranešimo ar Skundo gavimo dienos priima Kolegijos direktorius.  

4. Komisija sudaroma iš ne mažiau 3 (trijų) narių. Kolegijos direktoriaus sprendime 

dėl Komisijos sudarymo nurodomas Komisijos pirmininkas. Kolegijos bendruomenės narys (toliau-

Narys), pateikęs Skundą ar Pranešimą (pareiškėjas), ar Narys, dėl kurio veiksmų pateiktas Pranešimas 

ar Skundas (skundžiamasis) ir jų nurodyti liudytojai negali būti Komisijos nariais. Rekomenduotina 

kaip vieną iš Komisijos narių skirti Kolegijos administracijos padalinio, kuruojančio atitinkamą 

veiklos sritį, vadovą. 

5. Komisija, kaip kolegialus organas, nagrinėja gautą Skundą ar Pranešimą apie 

galimą priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar persekiojimą Kolegijoje, taip pat pasitikėjimo linija 

Pasitikėk gautą Skundą ar Pranešimą apie galimą priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar 

persekiojimą 

6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Panevėžio kolegijos priekabiavimo, seksualinio 

priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisyklėmis (toliau – Taisyklės), šiuo Komisijos darbo 

Reglamentu ir kitais teisės aktais. Reglamentą tvirtina Kolegijos direktorius. 

7. Komisija klausimus svarsto kolegialiai, objektyviai ir nešališkai, atsižvelgdama į 

visas reikšmingas aplinkybes bei informaciją. Skundo ar Pranešimo tyrimas (toliau-Tyrimas) 

grindžiamas šiais principais: 

7.1.  nekaltumo — skundžiamasis laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas dėl 

Taisyklių pažeidimo; 

7.2. operatyvumo — tyrimas atliekamas per įmanomai trumpiausią terminą; 

7.3. betarpiškumo — nukentėjusiajam, skundžiamajam, liudytojui (-jams) sudaromos visos 

galimybės pateikti paaiškinimus, savo veiksmų vertinimo ir aiškinimo versiją;  

7.4. pagalbos nukentėjusiajam — gavus skundą dėl Taisyklių pažeidimo, sudaromos saugios 

darbo ar studijų sąlygos; 

7.5. objektyvumo ir nešališkumo — Tyrimas atliekamas objektyviai, neturint išankstinių 

nuostatų dėl aplinkybių vertinimo. 

II. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Komisijos posėdžiai kviečiami gavus Skundą ar Pranešimą ar pasitikėjimo linija 

Pasitikėk gautą informaciją . 



9. Tais atvejais, kai Skunde ar Pranešime (nepriklausomai nuo jo pateikimo būdo) 

nurodytas kontaktinis besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad 

pageidauja gauti informaciją apie Skundo ar Pranešimo nagrinėjimo eigą, nurodytu adresu asmeniui 

išsiunčiamas pranešimas apie jo Skundo ar Pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie 

Skundo ar Pranešimo nagrinėjimo eigą. Ši informacija teikiama tik tokiu atveju, jei asmuo nurodė 

pranešti jam apie Skundo ar Pranešimo nagrinėjimo rezultatus. 

10. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Kai 

pirmininkas laikinai (dėl tarnybinės komandiruotės, atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt.) negali eiti 

pareigų, jis jas paveda atlikti kitam Komisijos nariui. 

11. Apie posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę Komisijos nariams pranešama ne 

vėliau kaip prieš 3 (tris)  darbo dienas iki posėdžio. 

12. Esant poreikiui, Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami elektroninėmis ryšių 

priemonėmis. 

13. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir 

posėdžio sekretorius.. Daromas posėdžių garso įrašas. 

14. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. 

15. Komisijos nariams draudžiama atskleisti bet kokią su Tyrimu susijusią informaciją 

Nariams, nedalyvaujantiems tyrimo procedūroje. Komisijos nariai pasirašo Konfidencialumo 

pasižadėjimą. Komisijos nariui, atskleidusiam kitiems Nariams su Tyrimu susijusią informaciją, gali 

būti taikoma drausminė atsakomybė. 

16. Komisija Pranešimą ar Skundą apie priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar 

persekiojimą tiria išsamiai, diskretiškai, sąžiningai ir jautriai, atsižvelgiant į poveikį nukentėjusiam 

Nariui bei tokio pobūdžio veiksmų specifiškumą. 

17. Jeigu Skundas ar Pranešimas yra pasirašytas, Tyrimo procedūra atliekama laikantis 

Taisyklių VII skyriuje nurodytų reikalavimų. 

18. Jeigu Skundas ar Pranešimas gautas pasitikėjimo linija Pasitikėk, Komisija įvertina 

pateiktus duomenis bei priklausomai nuo Skundo ar Pranešimo turinio priima sprendimą, labiausiai 

atitinkantį pateiktą informaciją bei siekį užtikrinti aplinką, kurioje nebūtų įžeidžiamas Nario orumas ir  

nebūtų kuriama ar sukurta bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.  

19. Komisija gali atsisakyti pradėti Skundo ar Pranešimo tyrimą, jeigu pateikta 

informacija grindžiama prielaidomis, nenurodant konkrečių faktų ar aplinkybių, pagrindžiančių šias 

prielaidas. 

20. Komisijos sprendimu Skundo ar Pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu 

pradėjus jį nagrinėti paaiškėja, kad pateikta informacija yra nagrinėjama ar jau išnagrinėta ar 

informacija akivaizdžiai melaginga, įžeidžianti. 

21.  Pranešimo ar Skundo tyrimas ar prevencijos procedūra turi būti atlikta ne vėliau 

kaip per 1(vieną)  mėnesį nuo Pranešimo ar Skundo gavimo dienos. 

22.  Pranešimo ar Skundo tyrimo terminas gali būti pratęsiamas tik tuo atveju, jei dėl 

pateisinamų aplinkybių nėra galimybės apklausti nukentėjusiojo, skundžiamojo ar liudytojo. 

Sprendimą dėl Tyrimo pratęsimo priima Komisija. 

23.  Komisijos pirmininkas atstovauja Komisijai jos santykiuose su kitomis Kolegijos 

savivaldos institucijomis. 

 

III. KOMISIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

24. Atlikusi Tyrimą, Komisija įvertina jo metu gautus duomenis ir parengia bei pateikia 

išvadas.  Komisijos išvados teikiamos Kolegijos direktoriui ir sprendimai priimami Taisyklėse nustatyta tvarka. 



25. Jeigu Skundas ar Pranešimas gaunamas pasitikėjimo linija Pasitikėk ir, atlikus Tyrimą, 

paaiškėja, kad  informacija teikta Skunde ar Pranešime pasitvirtino visiškai ar iš dalies, Komisijos sprendimu, 

gali būti taikoma Taisyklėse numatyta Prevencijos procedūra. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Komisijos veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti šiame Reglamente, 

sprendžiami Komisijos posėdžių metu. 

27.       Komisijos darbo reglamentas įsigalioja nuo Reglamento patvirtinimo Kolegijos 

Direktoriaus įsakymu datos. 

 

 

_______________________________ 

 

 


