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DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

„[...] 

II. Darbuotojų elgesio principai 

 

6. Bendraudami su suinteresuotųjų šalių atstovais ir kolegomis darbuotojai vadovaujasi 

organizacijos vertybėmis – profesionalumu, bendradarbiavimu, įsitraukimu, pozityvumu. 

7. Vykdydami pareigas darbo metu, organizacijos darbuotojai privalo vadovautis šiais 

principais: 

7.1. Pagarbos žmogui ir įstatymui, jo teisėms ir laisvėms, kuris apima šiuos reikalavimus: 

7.1.1.  gerbti įstatymus asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime; 

7.1.2.  gerbti teisėtus ir pagrįstus asmenų lūkesčius, nesinaudoti kitų asmenų nežinojimu ar 

klaidomis; 

7.1.3.  gerbti asmenį, bendrauti su juo geranoriškai ir pakančiai, nepaisant asmens savybių, 

padėties bei pažiūrų; 

7.1.4.  kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti atskirų asmenų ar visuomenės 

grupių dėl lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, tautybės, šeiminės padėties ir 

imtis teisėtų priemonių pastebėtai diskriminacijai sustabdyti. 

7.2. Viešumo ir veiklos skaidrumo, kuris apima šiuos reikalavimus: 

7.2.1.  organizacijos darbuotojo veikla turi būti vieša ir skaidri; 

7.2.2.  suinteresuotų  asmenų prašymu suteikti organizacijoje esančią informaciją, išskyrus atvejus, 

kai pagal įstatymus ir / ar nustatytą organizacijos tvarką ši informacija negali būti atskleista arba jos 

atskleidimas yra ribojamas, atsižvelgiant į įstatymo reikalavimus ir visuomenės interesą; 

7.3. Sąžiningumo, principingumo ir moralumo, kuris apima šiuos reikalavimus: 

7.3.1. vadovaujantis visuotinai pripažintomis moralaus elgesio normomis, sąžiningai, dorai ir 

atsakingai atlikti pareigas, nustatytas organizacijos darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme bei 

LR teisės aktuose; 

7.3.2. nenaudoti profesinei veiklai skirto laiko, organizacijos darbo priemonių, finansinių ir 

materialinių organizacijos išteklių savo, savo artimųjų bei kitų asmenų poreikiams tenkinti; 

7.3.3. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose, susivienijimuose ar veikloje. 

7.4. Nešališkumo ir nepriklausomumo, kuris apima šiuos reikalavimus: 



7.4.1. savo veikloje turi būti objektyvus, nešališkas ir nepriklausomas, vadovautis visų asmenų 

lygybės prieš įstatymą principu, nedaryti nepagrįstų išimčių; 

7.4.2. priimant sprendimus, vadovautis aiškiais vertinimo kriterijais, vengti asmeniškumo, 

emocijų, atsižvelgti į kitokią nuomonę bei objektyvias aplinkybes; 

7.4.3.  veikla ir elgesys neturi būti pagrįsti asmeniniu, šeiminiu ar kitokiu suinteresuotumu ar 

spaudimu iš kitų asmenų; 

7.4.4. nusišalinti nuo bet kokio sprendimo priėmimo, kuriame jis bei jo artimieji gali iš to turėti bet 

kokios naudos (materialinės, finansinės ar kitokia forma); 

7.5. Nepiktnaudžiavimo savo padėtimi ir interesų deklaravimo, kuris apima šiuos reikalavimus: 

7.5.1. vadovaujantis vidaus dokumentais deklaruoti privačius interesus Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos nustatyta tvarka (pateikti / patikslinti / papildyti privačių interesų deklaraciją); 

7.5.2. rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, bet kurioje kitoje veikloje vadovautis tik viešuoju 

interesu; 

7.5.3. nenaudoti savo pareigų ir įtakos tiesioginei ar netiesioginei finansinei ar kitai turtinei naudai 

sau, artimiesiems ar kitiems asmenims gauti. Šio reikalavimo pažeidimu laikomas ir toks veikimas, 

kai ta nauda gaunama ne vien tiesioginiais paties organizacijos darbuotojo sprendimais, bet ir 

pasinaudojant įtaka ar spaudimu kitiems organizacijos ar kitų institucijų darbuotojams; 

7.5.4. nesudaryti jokių sąlygų ar prielaidų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktui, o jam kilus, 

imtis priemonių jam pašalinti, pirmenybę suteikiant valstybės ir visuomenės interesams, bei 

informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą; 

7.5.5. nepriimti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dovanų ar kito atlygio (pinigų ar paslaugų, išskirtinių 

lengvatų ir nuolaidų) iš asmenų, kurie gali būti suinteresuoti tam tikrais organizacijos darbuotojo 

veiksmais ar sprendimais; 

7.6. Nuoseklumo ir konfidencialumo, kuris apima šiuos reikalavimus: 

7.6.1.  elgesiu ir savo veikloje turi būti nuoseklus, vadovautis patvirtinta tvarka ir procedūromis, 

išskyrus tuos atvejus, kai nukrypti leidžia teisėtas raštiškas pagrindas; 

7.6.2. susipažinęs su informacija, kuri pagal įstatymą ir / ar organizacijoje patvirtintą tvarką negali 

būti atskleista ir platinama, organizacijos darbuotojas neturi jos skelbti, remtis visuomeniniame 

gyvenime ar panaudoti ją savo asmeniniams, atskirų asmenų ar jų grupių interesams tenkinti, net ir 

po to, kai su organizacija nesaisto jokie ryšiai. [...]“ 

 


