PATVIRTINTA
MaZeikiq politechnikos mokyklos
Direktoriaus isakymu 2021 - 12- 17 0
Nr. VI - 170

MAZEIKIU POLITECHNIKOS MOKYKLOS
DARBUOTOJU ELGESIO KODEKSAS
Darbuotojq elgesio kodekso tikslas - kurti kurybiSk4 ir geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti

tinkamus

bei efektyvius darbuotojq tarpusavio rySius, pagarbius santykius, didinti MaZeikiq

politechnikos mokyklos darbuotojq autoritet4 visuomeneje. Mokykla, vadovaudamasi savo vrzija,
misija bei vertybemis, i5destytomis strateginiame plane, skatina Lemiau i5destytq elgesio principq ir
standartq taikym4 darbineje veikloje: elgesyje su partneriais, kolegomis

ir

visuomene. Darbuotojq

elgesio kodeksas galioja visiems mokyklos darbuotojams (toliau vadinami darbuotojais).
1. straipsnis. Kodekse vartojamos s4vokos

l.l. Asmeninis suinteresuotumus - tai darbuotojo

ar

jam artimo asmens moraline skola,

moralinis isipareigojimas, turtine ar neturtine nauda arba kitas pana5aus pobldZio interesas;
1.2.

Artimi

asmenys

-

darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partneryste

iregistruota istatymq nustatyta tvarka (toliau

-

partneris), taip pat

jq tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai),

broliai (ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
Dovuna -tai turtas ar turtine teise (reikalayimas), neatlygintinai perduoti darbuotojui
nuosavyben,tuppat darbuotojo atleidimas nuo turtines pareigos dovanotojui ar trediajam asmeniui, kai
1.3.

tai yra ar gali

blti

susijg su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu

jo veiksmams ar sprendimams,

susijusiems su tamybinemis pareigomis;
1.4. Interesry konJliktas

(toliau

-

- tai situacija, kai darbuotojas,

atlikdamas tarnybines pareigas

pareigas) ar r,ykdydamas pavedim4, privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti

ivykdyti pavedim4, kurie susijg ir
1.5. Kodekso

su

jo privadiais

ji

priimant, ar

interesais;

paieidimas -tai Siame Elgesio kodekse nustatytq darbuotojq elgesio normq

paZeidimas, padarytas del darbuotojo kaltes;
1.6.

Netiesiogini dovana

-

tai darbuotojui skolinami pinigai arba daiktai ir paslaugos,

kurie darbuotojui parduodami ar teikiami akivaizdZiai maZesne kaip rinkos kaina arba neatlygintinai,
kai tai susijg su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu darbuotojo veiksmams ar sprendimams;
1.7.

Privatils interesai

-

tai darbuotojo asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas,

galintis tureti itakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas;
1.8.

pareigq atlikimu

Privatus gyvenimas - tai darbuotojo asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi

ir (ar) vie5a veikla;

su

jo

Profesini veikla - tai veiksmai, susijg su darbuotojo pareigomis ir (ar) kita vie5Eja

1.9.

veikla;
1.10. Smeiiimas

-

tai situacija, kai darbuotojas paskleide apie kit4 asmeni tikroves

neatitinkandi4 informacij4, galindi4 paniekinti ar paieminti tq asmeni arba pakirsti pasitikejimQ juo;

l.ll.

Darbuotojo tarnybin| etika

teises aktuose nustatytq darbuotojo veiklos
1.12. Darbuotojo

- tai Siame Elgesio kodekse,

istatymuose bei kituose

ir socialiai orientuotq eti5ko elgesio nonnq visuma;

tarnybini veikla

-

tai darbuotojo veikla, atliekama valstybes tarnybos

ar darbo teisiniq santykiq pagrindu vykdant istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas pareigas;

Vieiieii interesai -visuomen6s suinteresuotumas, kad darbuotojai, visus sprendimus
priimtq ne5ali5kai ir teisingai;
1.13.

1.14. Zata visuomenis

ar

valstybis interesams

- tai darbuotojo elgesio principq

paZeidimu sukeliamos neigiamos pasekmds, kai asmenims padaroma Lala arba kitaip akivaizdLiu
paLeidLiarri Zmoniq, institucijq, asociacijq ar kitq neryriausybiniq organizacijq, taip pat valstybes

ir

(ar) visuomenes teiseti interesai.

2. straipsnis. Pagrindiniai mokyklos darbuotojq elgesio principai:

2.l.Pagarba Zmogui ir valstybei;
2.2. T eisingumas ir ne5ali5kumas;
2. 3.

Nesavanaudi5kumas ir tarnavimas visuomends interesams;

2.4. Padorumas ir s4Ziningumas;
2.5. Atsakomybe ir atskaitingumas;
2.6. Skaidrumas ir vieSumas;
2.T.Pavyzdingumas.
3. straipsnis. Pagarba imogui ir valstybei.
3.1. Gerbti Zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas;

3.2.Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq
bei vykdyti teismq sprendimus;

3.3. Tarnauti Zmonems geranoriSkai, nepaisant

jq

asmens sarybiq, turtines ar

visuomenines padeties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais
nepaisant

ir kitq institucijq

atstovais,

jq politiniq paZi[ry bei partines priklausomybes;
3.4. Pagarbiai i5klausyti asmenis ir imtis visq teisetq priemoniq jiems padeti, demesingai

reaguoti ipiliediq bei organizacijq pra5ymus ir siUlymus.
Pagarba Zmogui

ir valstybei apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:

4. straipsnis. Teisingumas

ir

neSaliSkumas

4.1. Kalba, veiksmais ar sillomais bei priimamais sprendimais nediskriminuoti jokio
asmens ar visuomenes grupes tautybes, rases, lyties, kalbos, kilmes, socialines padeties, religiniq

isitikinimq ar politiniq paZi[ry pagrindu

ir imtis teisetq priemoniq

uZkirsti keli4

pastebetai

diskriminacijai;

4.2.Piimti pagristus sprendimus ir veikti vadovaujantis tik viesaisiais

interesais;

4.3. NepaZeisti istatymq, kitq teises aktq, nepiktnaudZiauti jam suteiktomis galiomis ir

veikti tik pagal suteiktus igaliojimus;
4.4. Netureti asmeninio i5ankstinio nusistatymo priimant sprendimus;

Teisingumas ir ne5ali5kumas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:

asmenims

4.5. Nedemonstruoti savo simpatrjq ar antipatijq
ar jq grupems;

ir

iSskirtinio demesio atskiriems

4.6. Konfliktinese situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klausyti abiejq pusiq argumentus ir
ie5koti obj ektyviausio sprendimo;

4.7. Yadovautis visq asmenq lygybes prie5 istatymq principu. Susid[rus su skirtingais
asmenq ar interesq grupiq reikalavimais, nedaryti nepagristq i5imdiq, interesq konfliktus sprgsti
atsiZvelgus ivalstybes

ir visuomenes interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais.

4.8. Netoleruoti neteiseto, neeti5ko mokyklos vadovq, kolegq

ir pavaldiniq

elgesio ir

susidlrus su Sio Elgesio kodekso ir kitq teises aktq paZeidejais imtis priemoniq, kad paleidimai b[tq
nutraukti ir istatymq nustatyta tvarka ivertinti.
5. straipsnis. Nesavanaudi5kumas

ir tarnavimas

visuomenEs interesams

5.1. Tarnybineje veikloje vadovautis visuomenes interesais, istatymq nustatyta tvarka ir
priemonemis vengti interesq konfl ikto;
5.2. Nesinaudoti valstyb6s nuosavybe ne tamybinei veiklai;
5.3. Nesinaudoti savo tarnybine padetimi siekiant asmeniniq tikslq, ar siekiant gauti sau

ir

(ar) savo artimiems asmenims tiesiogines ar netiesioginds naudos.
5.4. Laiku ir tiksliai deklaruoti savo privadius interesus Lietuvos Respublikos viesqjq

ir

privadiq interesq derinimo valstybes tamyboje istatymo nustatyta tvarka, nesudaryti s4lygq vie5q ir
privadiq interesq konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemoniq tokiam konfliktui pa5alinti, pirmenybg
suteikiant valstybes ir visuomenes interesams.
Nesavanaudi5kumas apima tokias darbuotoj o elgesio nuostatas
6. straipsnis. Padorumas

:

ir s4Ziningumas

6.1. Savo tarnybines pareigas eiti nepriekai5tingai

ir

saugoti nepriekaiSting4 darbuotojo

reputacij4;

6.2. BUti nepaperkamu, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti dovanq, pinigq ar
paslaugq, i5skirtiniq lengvatq, nuolaidq ar kitq netiesioginiq dovanq i5 asmenq ar organizacijq, galindiq

daryti itak4 atliekant tarnybines pareigas;
6.3. Nepagristus pra5ymus atmesti takti5kai;

6.4. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu;

6.5. Profesineje, kitoje vie5oje veikloje

ir

privadiame gyvenime elgtis garbingai,

neZeminant savgs, tautos, teisetai i5rinktos valdZios, valstybes ir jos konstitucines sandaros;

6.6.

Atlikti

savo pareigas vadovaujantis socialiai orientuotomis eti5ko elgesio normomis

ir suvokti, kad darbuotojams yra keliami didesni nei kitiems asmenims reikalavimai elgtis eti5kai;
6.

7. Nedalyvauti neteisdtuose sandoriuose

6.8. Netoleruoti kolegq,

ir susirinkimuose;

kitq valdZios institucijq darbuotojq neeti5ko elgesio ar neteisetq

veiksmq ir nedelsiant imtis priemoniq jiems nutraukti;
6.9. Gyventi pagal legaliai gaunamas pajamas ir prireikus pagristi savo i5laidas.

Dorovinis principingumas ir padorumas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:
7. straipsnis. Atsakomybd

ir atskaitomybO

7.1. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka paai5kinti

ir

pagristi savo

sprendimus ar veiksmus;

7.2. Atsisakyti r,ykdyti neteiset4 nurodym4 ar isakym4

ir apie tai pranesti auk5tesniam

vadovui;

7.3. Neturint pakankamai i5tekliq, igtdZiq ar kompetencijos tarnybiniam pavedimui
vykdyti, apie tai nedelsiant prane5ti tiesioginiam vadovui;
7.4. Asmeni5kai atsakyti uZ savo tamybiniq sprendimq ar veiklos rezultatq pasekmes,
trumpalaikiq ir ilgalaikiq pareiginiq tikslq neigyvendinimE;
7.5. Prisiimti dal! atsakomybes uZ kolegialiai priimam4 sprendim4;
7.6. Atsiskaityti ul, savo tarnybing veikl4 vadovui, kontroliuojandioms institucijoms.

Atsakomybe ir atskaitomybe apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:
8. straipsnis. Skaidrumas ir vie5umas

8.1. Darbuotojo veikla, turi

blti

vie5a, skaidri

ir

prieinama visuomenei stebeti,

tirti ir

vertinti darbuotojo kalbas, veiksmus bei sprendimus;

S.2.Uirikrinti teises aktq nustatyt4 savo veiksmq ir sprendimq vie5um4, prireikus pateikti
savo sprendimq priemimo motyvus;

8.3. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka
informacij 4 kitiems darbuotoj ams ir asmenims

8.4. Piliediq ar

ir

s4lygomis teikti reikiam4

;

jq grupiq pageidavimu

supaZindinti juos su

jq

teisemis

ir

pareigomis,

pateikti informacij4 apie priimtus sprendimus bei atliktus veiksmus, juos motyvuotai pagristi;

8.5. Teikti asmenims informacij4 apie darbuotojo atstovaujamos veiklos srities teises
aktus, padeti jiems suZinoti savo teises ir darbuotojo pareigas, galimybes

ir galimus veiklos padarinius.

Skaidrumas ir vie5umas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:
9. straipsnis. Palyzdingumas
9.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
9.2. Buti toleranti5ku ir paslaugiu, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis,

konfliktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai;
9.3. Visada veikti profesionaliai;
9.4. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikacij4;

9.5.Pripalinti savo tamybines klaidas ir jas taisyti;
9.6. Naudoti savo tarnybos laik4 efektyviai;

9.7. Profesineje ir kitoje vie5oje veikloje bei vietoje savo iSvaizda, kalba ir elgesiu rodyti
pavyzdi, kaip laikytis visuotinai pripaZintq etikos nolmq;

9.8. Nereik5ti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neiZeidineti, nepl[sti,
nevartoti psichologinio smurto;
Pavyzdingumas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:
9.9. NepiktnaudZiauti alkoholiu, nevartoti narkotiniq ar toksiniq medZiagq,

ir seksualiai

nepriekabiauti, nesirodyti neblaivios bukles viesai.
10. straipsnis. Agenttiros darbuotojq tarpusavio santykiai

10.1. Mokyklos darbuotojq tarpusavio santykiai

turi bDti grindZiami sqZiningumu ir

mandagumu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems profesineje veikloje, keistis patirtimi ir Ziniomis.
10.2. Darbuotojai privalo laikytis geranori5kumo principo, vengti:
10.2.1. Asmeninio iZeidinej imo, orumo Zeminimo
10.2.2.

;

Kito darbuotojo darbo menkinimo;

10.2.3. Apkalbq, SmeiZto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;

I0.2.4. Neigiamq emocij q demonstravimo.
I 0.3. Vadovauj antis darbuotoj as savo vadovauj amame

kolektyve privalo

:

10.3.1. Mandagiai bendrauti su pavaldiniais;
10.3.2. Netoleruoti asmens iZeidinejimo ar Zeminimo;

10.3.3. Sukurti vadovaujamame kolektyve darbing4

ir

draugi5k4 aplinkq, uZkirsti keli4

konfliktams, Salinti nesutarimq prieZastis;
10.3.4. Pastabas del pavaldiniq klaidq

ir darbo tr[kumq reik5ti korekti5kai;

10.3.5. Stengtis paskirstyti darbq kolektyve tolygiai, kad

bttq efektyviai panaudoti

kiekvieno pavaldinio gebej imai ir kvalifi kacij a;
10.3.6. Vie5ai nereik5ti savo simpatrjq ar antipatijq pavaldiniams

ir kitiems mokyklos

darbuotojams;
10.3.7. Skatinti pavaldinius reik5ti savo nuomong tarnybiniais klausimais ir j4 i5klausyti;

10.3.8. Deramai ivertinti pavaldiniq darbo pasiekimus;
10.3.9.

B[ti reiklus ir teisingas pavaldiniams,

visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu

jis turi rodyti jiems pavyzdi.
10.4. Darbuotojai su mokyklos vadovais turi bendrauti korekti5kai ir

vykdyti visus teisetus

jq nurodymus. Pastebejgs vadovo klaid4, darbuotojas turi takti5kai apie tai pranesti tam vadovui.
10.5. Darbo metu kilg darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi buti iSsprendZiami savo
pastangomis, i tiesioginf vadov4 kreipiamasi tik kraStutiniu atveju.
1

1. straipsnis. Konfidencialumas

11.1. Darbuotojui draudZiama dokumentuose

ir

kompiuterinese laikmenose laikom4

informacij4 naudoti savo, artimqi.l ar kitq asmenq, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
11.2. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka darbuotojas uZtikrina jam pateiktq

dokumentq ir informacij os kompiuterinese laikmenose saugum4.
11.3. Dokumentus, susijusius su Agentlros veikla, informacij4 apie parei5kejus, projekto

r,ykdytojus, galutinius paramos gavejus, kitiems asmenims galima pateikti tik Lietuvos Respublikos
teises aktq numatytais atvejais ir tvarka.
12. straipsnis. Atsakomyb6

ui

Etgesio kodekso paZeidimus

12.1. Darbuotojai uZ etikos paZeidimus gali buti traukiami tarnybinen atsakomyben
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

12.2. Darbuotojams uZ Sio Elgesio kodekso paleidimq gali

bffi

skiriama viena i5

tarnybiniq nuobaudq:
12.2.1. Pastaba;
12.2.2. Papeikimas;
12.2.3. Atleidimas i5 pareigq.
13. straipsnis. Elgesio kodekso nuostatq laikymosi

kontrold ir prieZitrra

13.1. Informacij4 apie mokyklos darbuotojq galimus paZeidimus nagrineja, bei
darbuotojus praktinio Elgesio kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos komisija, kurios sudetis

tvirtinama mokyklos direktoriaus isakymu.
13.2.Darbuotojo atsakomybg uZ Sio Elgesio kodekso paZeidimus lengvina tai, kad
13.2.1. Savanori5kai, nelaukdamas sprendimo atlygina paZeidimu padarytqZalq;
13.2.2. Vie5ai pripaZista kaltg, gailisi

ir atsipra5o;

13.2.3. Padeda i5ai5kinti ties4 tyrimo metu;
13.2.4. j ei egzistuoj a kitos atsakomybg lengvinandios aplinkybes.
13.3. Darbuotojo atsakomybg sunkina tai, kad
1

jis (i):

3.3. 1. PaZeidim4 padare pakartotinai;

13.3.2. Vie5ai tydiojasi i5 atliekamo tyrimo

ir etiSko elgesio principq;

jis(i

):

13 .3 .3 .

pateikia klaidingus;

Trukdo i5ai5kinti ties4 tyrimo metu, nepateikia pra5omq ir j o turimq duomenq arba

