
Psichologinio smurto darbo aplinkoje 

prevencijos ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė“ 

politikos aprašo 

1 priedas 

 

PSICHOSOCIALINĖS RIZIKOS DARBE KLAUSIMYNAS (DARBUOTOJAMS) 

________________________ 

Eil. 

Nr. 

Klausimas Visiškai sutinkate/Visiškai nesutinkate 

5 4 3 2 1 

1. Visuomet iš vadovų gaunu aiškias ir 

man suprantamas užduotis. 

     

2. Mano nuomonė ir pasiūlymai yra 

išklausomi. 

     

3. Iš savo vadovo sulaukiu pagalbos ir 

paramos, kurios man gali prireikti. 

     

4. Galiu daryti įtaką savo darbui: priimti 

sprendimus ir prisiimti atsakomybę. 

     

5. Darbe nepatiriu didelės įtampos, nesu 

verčiamas dirbti iki savo galimybių 

ribų. 

     

6. Man pakanka laiko užduotis atlikti 

tinkamai ir saugiai.  

     

7. Mano darbas vyksta be trukdžių, 

pertraukinėjimo ir laukimo laikotarpių. 

     

8. Buvau tinkamai supažindintas ir 

apmokytas, kaip atlikti visas man 

paskirtas užduotis, taip pat kaip elgtis 

užpuolimo, vagystės, sveikatos 

sutrikdymo atveju. 

     

9. Mano darbo vietoje išsamiai aptariamos 

darbo užduotys, tikslai bei priemonės, 

kaip jų pasiekti. 

     

10. Mano sveikatai ir saugai nekelia 

pavojaus smurtas, grasinimai, 

užpuolimai. 

     

11. Mano darbo vietoje nepasitaikė 

bauginimų ar priekabiavimo atvejų. 

     

12. Psichologinė atmosfera darbe yra gera.      

13. Darbe nekyla tarpasmeninių konfliktų ar 

konfliktų tarp darbuotojų grupių. 

     

14. Kilusios problemos tarp darbuotojų ir 

vadovų visuomet būna išspręstos iki 

galo. 

     

15. Mane visuomet pasiekia atsiliepimai 

apie mano darbą. 

     

16. Man padėkojama už gerai atliktą darbą.      

17. Darbe nesijaučiu vienišas – visuomet 

galiu pabendrauti su kolegomis. 

     

18. Darbe nesijaučiu vienišas – visuomet 

galiu pabendrauti su kolegomis. 
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PSICHOSOCIALINĖS RIZIKOS DARBE KLAUSIMYNAS (VADOVAMS) 

____________________ 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Klausimas Visiškai sutinkate/Visiškai nesutinkate 

5 4 3 2 1 

1. Darbuotojai visuomet iš vadovų gauna aiškias 

ir suprantamas užduotis. 

     

2. Darbuotojų nuomonė ir pasiūlymai yra 

išklausomi. 

     

3. Darbuotojai iš vadovo sulaukia pagalbos ir 

paramos, kurios jiems gali prireikti. 

     

4. Darbuotojai gali daryti įtaką savo darbui: 

priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę. 

     

5. Darbuotojai darbe nepatiria didelės įtampos, 

nėra verčiami dirbti iki savo galimybių ribų. 

     

6. Darbuotojams pakanka laiko užduotis atlikti 

tinkamai ir saugiai. 

     

7. Darbas vyksta be trukdžių, pertraukinėjimo ir 

laukimo laikotarpių. 

     

8. Darbuotojai tinkamai supažindinti ir 

apmokyti, kaip atlikti visas jiems paskirtas 

užduotis, taip pat, kaip elgtis užpuolimo, 

vagystės, sveikatos sutrikdymo atveju. 

     

9. Darbo vietose išsamiai aptariamos darbo 

užduotys, tikslai bei priemonės, kaip jų 

pasiekti. 

     

10. Darbuotojų sveikatai ir saugai nekelia 

pavojaus smurtas, grasinimai, užpuolimai. 

     

11. Darbo vietose nepasitaikė bauginimų ar 

priekabiavimo atvejų. 

     

12. Psichologinė atmosfera darbe yra gera.      

13. Darbe nekyla tarpasmeninių konfliktų ar 

konfliktų tarp darbuotojų grupių. 

     

14. Kilusios problemos tarp darbuotojų ir vadovų 

visuomet būna išspręstos iki galo. 

     

15. Darbuotojus visuomet pasiekia atsiliepimai 

apie jų darbą. 

     

16. Darbuotojams padėkojama už gerai atliktą 

darbą. 

     

17. Darbuotojai darbo vietose nesijaučia vieniši – 

visuomet gali pabendrauti su kolegomis. 

     

18. Darbuotojai yra patenkinti savo darboviete.      



Psichologinio smurto darbo aplinkoje 

prevencijos ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė“ 

politikos aprašo 

3 priedas 

 

MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ“ 

 

(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

(data) 

(vieta) 

 

Suprantu, kad: 

- savo darbe tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems 

asmenims ar institucijoms; 

- netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus; 

įsipareigoju: 

- saugoti asmens duomenų paslaptį; 

- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, pareigybės aprašymu ir Lopšelio-darželio teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijas, kurias 

vykdant man bus patikėtas asmens duomenų tvarkymas, apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 

- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma 

informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Lopšelio-darželio 

viduje, tiek už jos ribų; 

- pranešti savo vadovui ir (ar) už asmens duomenų saugą atsakingiems asmenims apie bet 

kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui; 

- siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti duomenų 

rinkmenas tinkamai ir saugiai; 

žinau, kad:  

- savo darbe tvarkysiu asmens duomenis Lopšelio-darželio valdomo turto, darbuotojų ir vaikų 

apsaugos tikslu; 

- už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), kitų Lietuvos 

Respublikos įstatymų bei teisės aktų (toliau – teisės aktai), reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus; 

- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo 

ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių teisės aktus, turi 

teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą pagal BDAR 83 straipsnį; 

- asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant teisės aktus užtraukia atsakomybę; 

- šis įsipareigojimas galios visą mano darbo laiką Lopšelyje-darželyje ir pasitraukus iš 

darbovietės, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams pagal BDAR 90 straipsnį. 

 

 

(darbuotojo pareigos)   (parašas)  (vardas, pavardė) 


