
Seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos prevencija 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje siekiama kurti ir puoselėti pagarbią, saugią ir atvirą 

akademinę aplinką, todėl čia netoleruojama jokia seksualinio priekabiavimo ar prievartos forma. 

Bet kokia seksualinio priekabiavimo apraiška kenkia ją patiriančių žmonių sveikatai, savijautai, 

darbo ir (arba) studijų kokybei, sukuria nepageidaujamą atmosferą, ardo bendruomenės narių 

pasitikėjimą vienas kitu, prieštarauja Kolegijos bendruomenės vertybėms, yra nesuderinama su 

geros moralės ir akademinės etikos principais, įtvirtintais Kolegijos akademinės etikos kodekse 

(https://www.kmaik.lt/uploads/APIE_MUS/2018-03-14%20KMAIK%20akademines%20etikos%20kodeksas%202018.pdf.)  

Siekiant išvengti arba užkirsti kelią seksualinio priekabiavimo apraiškoms Kolegijoje, 

bendruomenės nariai skatinami atskleisti Kolegijos deleguotam asmeniui informaciją, susijusią su 

seksualiniu priekabiavimu, priekabiavimu ar kitokia diskriminacija dėl lyties užtikrinant pranešėjo 

visišką konfidencialumą.   

 

Kas yra seksualinis priekabiavimas?  
 

Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu 

išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis 

pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią 

aplinką.1 

Priekabiavimas dėl lyties – nepageidaujamas elgesys, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba 

įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar 

įžeidžianti aplinka.2 

Seksualiniam priekabiavimui būdinga galios disproporcija tarp priekabiautojo ir asmens, prie 

kurio priekabiaujama (pvz., dėstytojas – studentas, vadovas – pavaldinys ir pan.). 

 

Seksualinio priekabiavimo formos ir galimi būdai: 

 
Verbalinė 

Žodiniai komentarai ir nepageidaujamo dėmesio rodymas, pvz., seksualinio pobūdžio pokštai, 

replikos; neapykantos kalba, apkalbos, gandų skleidimas; įkyrus klausinėjimas apie privatų 

gyvenimą, intymius santykius arba seksualinio gyvenimo aptarinėjimas; vulgarus humoras, susijęs 

su lytimi, seksu, stereotipinėmis lyčių rolėmis; nepageidaujami komplimentai išvaizdai, 

komentarai apie kūno formas, aprangą, pasikartojantis nepageidaujamas kvietimas į pasimatymus, 

ir kt.   

 

Naudos siūlymas, grasinimas arba reikalavimas, pvz., psichologinis spaudimas, pažadai ar 

seksualinių paslaugų reikalavimas (mainais už pageidaujamą pažymį, geresnes darbo ar studijų 

sąlygas) ir kt.  

 

 
1 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 pakeitimo įstatymas (TAR, 2016-11-

17, Nr. 26966). 
2 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 pakeitimo įstatymas (TAR, 2016-11-

17, Nr. 26966). 

https://www.kmaik.lt/uploads/APIE_MUS/2018-03-14%20KMAIK%20akademines%20etikos%20kodeksas%202018.pdf


Neverbalinė pvz., pornografinių ar seksistinių nuotraukų, paveikslėlių, tekstų demonstravimas; 

dviprasmiški, geidulingi, gašlūs žvilgsniai; seksualinio pobūdžio gestų, mimikų rodymas; kitoks 

bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti darbuotojo ar studento apsisprendimo laisvę; 
nepagrįstas darbo ar studijų sąlygų  pabloginimas, lyginant su kitais darbuotojais ar studentais ir 

kt. 

 

Fiziniai veiksmai, pvz..; plekšnojimas, glostymas, glamonėjimas, grybštelėjimas, siekimas 

pabučiuoti, bučiavimas, kai asmuo išreiškė aiškų nesutikimą; nepageidaujami apkabinimai ar 

prisilietimai; persekiojimas; lytinių santykių siekimas ar lytiniai santykiai, kai asmuo išreiškė aiškų 

nesutikimą. kitoks nepageidaujamas fizinis kontaktas ar jo reikalavimas. 

 

Kibernetinė, pvz., seksualinio pobūdžio, pornografinių ar seksistinių nuotraukų ar video, 

paveikslėlių, tekstų, vulgarių žinučių, erotikos siuntinėjimas; seksualinio pobūdžio pranešimai 

socialiniuose tinkluose ir kt. 

Seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas ar persekiojimas gali pasireikšti ir kitokiais būdais, 

kurie nėra akivaizdūs, tačiau kuria nemalonią, bauginančią, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. 

Pažymėtina, kad : 

➢ Konkretus elgesys bus laikomas seksualiniu priekabiavimu, net jei nukentėjęs asmuo 

neparodys aiškaus ir kategoriško pasipriešinimo, jei yra akivaizdu, kad tam asmeniui toks 

elgesys yra nepageidaujamas; 

➢ Vertinant, ar tam tikras elgesys laikytinas priekabiavimu, taip pat ir priekabiavimu dėl 

lyties, atsižvelgtina į tai, kaip jį suvokė asmuo, prie kurio buvo priekabiaujama (nebūtina 

nustatyti asmens, kuris galbūt priekabiavo, siekio pažeminti žmogaus orumą ar sukurti jam 

priešišką, jį bauginančią, žeminančią ar žeidžiančią aplinką). 

➢ Paprastai tai yra elgesys, trunkantis tam tikrą laiką, jis gali būti pasikartojantis ar 

sistemingas.3 

➢ Seksualinio priekabiavimo veiksmai gali būti atlikti: 1) turint galią dėl einamų pareigų 

(pvz., esant pavaldumo santykiams, hierarchiškai nelygiaverčiams santykiams), 2) turint 

galią dėl sprendimo priėmimo (pvz., sprendimo dėl  pasiekimų įvertinimo, pripažinimo ar 

paaukštinimo) ir/ar 3) galią grindžiant prievarta (pvz., sukeliant psichologinę ir fizinę 

baimę) ir / ar 4) tarp lygiaverčių, vienodo statuso asmenų.4 

➢ Abipusiai pageidaujama asmenų sąveika nėra laikoma seksualiniu priekabiavimu. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarimai asmenims, patiriantiems seksualinį 

priekabiavimą čia: https://lygybe.lt/index.php/lt/naujienos/patiriate-seksualini-priekabiavima-keli-patarimai-ka-reiketu-

daryti/831  

Kur kreiptis? 

 
3 2017 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvada Nr. KT20-I1/2017. 
4 Lietuvos universitetų rektorių konferencija. Seksualinio  priekabiavimo prevencijos  ir  atvejų nagrinėjimo gairės. 

2020. 

https://lygybe.lt/index.php/lt/naujienos/patiriate-seksualini-priekabiavima-keli-patarimai-ka-reiketu-daryti/831
https://lygybe.lt/index.php/lt/naujienos/patiriate-seksualini-priekabiavima-keli-patarimai-ka-reiketu-daryti/831


Jeigu Kolegijoje patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo atvejų, kviečiame apie tai 

pranešti KMAIK Etikos komiteto narei Kristinai Javaitienei (el. paštas k.javaitiene@kmaik.lm.lt; 

tel.: +370 37 383082). 

Tyrimą atliks Etikos komitetas, kuris operatyviai nagrinės jūsų pranešimus, garantuodamas visišką 

konfidencialumą. 

Pagalbos taip pat galima kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (https://www.lygybe.lt/lt) 

(LGKT). Kreipdamiesi į LGKT, užpildykite skundo formą (čia: https://lygybe.lt/lt/skundu-tyrimas/skundu-

pateikimas-ir-tyrimas/410) ir išsiųskite el. paštu lygybe@lygybe.lt  
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