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KLATPEDOS MTESTO SAVTVALDYBES TAUTTNTU KULTIiRV CENTRO DARBUOTOJTJ

ETIKOS KODEKSAS

Etikos kodekso paskirtis - apibrdLti priimtas veiklos normas, ivertinti profesionalumui,

tolerancijos ribas darbuotojq tarpusavio santykiuose, i5rySkinti etikos poZitrriu vengtin4 elgesi.

Sis Etikos kodeksas apibreLia Tautiniq kultDrq centro (toliau - TKC) darbuotojq etikos

reguliuojandias fstaigos darbuotojq ir lankytojq santykius, palaikandias darbuotojq profesines

kokybg, kuriandias atsakomybe, pasitikejimu ir teisingurnu pagrist4 istaigos kultiir4.

nubreZti

normas,

veiklos

'i''

Svarbiausios s4vokos:

etika - tai asmens elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas;

morald - tai Zrnoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai;

darbuotojo elgesys - tai darbuotojo profesine veikla (veikimas arba neveikimas) ir elgesys vie5oje

veikloje;

darbuotojo tarnybind etika - tai Siame kodekse, istatymuose bei kituose teises aktuose nustatytq

darbuotojo veiklos ir socialiai orientuotq eti5ko elgesio normr+ visuma;

darbuotojo tarnybind veikla - tai darbuotojo veikla, atliekant istatymuose ir kituose teises aktuose

nustatytas pareigas;

vie5oji veikla - darbuotojo santykiai su kitais jo gyvenarnosios vietovds bendruomends nariais ar

kitas elgesys visuomeneje ir darbuotojo visuornenine veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo profesine

veiklal

etikos normrl paZeidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, tarpusavio bendravime,

sukeliantis prie5taringus bendradarbiq vertinimus, pasirei5kiandius priimtq etikos kodekse dollvines

elgsenos nornrl nepaisymu, ignoravimu ar paZeidimu, kuris blogina bendruomenes mikroklimat4, trikdo

darbinE nuotaik4 ir darbo ritrn4;

interesq konfliktas - situacija, kai darbuotojas, atlikdamas savo pareigas (toliau - pareigas) ar

vykdydamas pavedim4, privalo priimti sprendirn4 ar dalyvauti jipriimant, ar irykdyti pavedirn4, kuris susijgs

ir su jo privadiais interesais arba prie5tarauja jo nuomonei;

privatus darbuotojo interesas - turtinis ar neturtinis darbuotojo suinteresuotumas;

kompetencija - funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikr4 veikl4, turdti jai pakankamai Ziniq,

jg[dZiq, energijos;



vertybe - idejos ir isitikinimai formuojantys, skatinantys Zmogaus buvi ar elgsen4;

tolerancija - kitos nuomonds, poZiiiriq, isitikinimq, tikejimo pakantus gerbimas.

Etikos kodekso normos apibreLiatnos bendraZmogi5komis dorov6s normomis, Lietuvos Respublikos

konstitucinemis nuostatornis bei istafyminiais aktais, Zmogaus teisiq nuostatomis.

I. ETIKOS KODBKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

1,1. Etikos kodekso tikslai:

1.1.1. Informavimas.
. - ^ x , ..I.Lz.Svretrmas. 
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1.1.3. Drausminimas.

1.1.4. Apsauginis (apsaugoti nuo konfliktiniq situacijq ir neeti5ko elgesio),

1 . 1 .5. Vienas svarbiausiq tikslq - prevencinio vaidmens svarba neeti5ko elgesio pasirei5kimams.

1.2. Etikos kodekso uZdaviniai:

1.2.1, Padeti istaigos darbuotojams geriau suprasti, palaikyti ir puoseleti svarbiausias vertybes:

teisingum4, s4Ziningum4, pagarb4 Zmogui, tolerancij4, profesing bei pilieting atsakomybg.

l.2.2.Skatinti darbuotojq suvokim4, kad etinis aspektas - svarbi bet kurios veiklos sprendimo dalis,

svarbi prielaida didiriti visuomends pasitikejirn4 kulturos istaigos veikla,

1.2.3, Padeti istaigos darbuotojams vertinti ir sprgsti konkredias gyvenirno situacijas, kuriose i5kyla

etinio oobridZio klausimai.

II. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI

2.l.Pagarba Zmogui ir istaigai,

2,1.1. Gerbti kiekvien4 Zmogq, jo teises ir laisves, bendradarbius, kitq organizacijq atstovus,

nepriklausomai riuo jr1 uZirnarnq pareigq, nuo jq tuftines ar visuomenines padeties, asmeniniq savybirtr.

2.1.2.Demesingai reaguoti i piliediq bei organizacijq pra5ymus ir siiilymus.

2,1,3. Puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su savivaldos ir

kitomis institucij om is, LR valdZios institucij ornis.

2.1.4. Yadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, bfti toleranti5kiems kitai nuomonei, kitq

tautybiq, rasiq, religiniq bei politiniq fsitikinimq, paZiiirq atstovams.

2.2.Lojalumas.

2,2.1 . Jausti atsakomybg uZ savo darbing veikl4, elgesj.



2.2.2.Darbo metu neuZsiimti kita su darbu nesusijusia veikla,

2.2.3. UZ jstaigos ribr4 tretiesiems asmenims nereik5ti neigiamq atsiliepimq apie TautiniQ'kulturq

centr4, jo tikslus, veikl4, darbLrotoj us.

2.2.4. Nuo5irdZiai siekti TKC strateginiq til<slq, vykdyti patiketas uZduotis, laikytis teises aktq.

2.2.5. Aktyviai palaikyti istaigos siekius, garbingai atstovauti, tinkamai reprezentuoti jos vard4.

2.2.6. NeSmeiLti, nepagarbiai atsiliepti apie nedalyvaujandio kolegos darbinius gebejimus, asmenines

salybes.

2,2.7, Neleistinas nekorektiSkas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sqmoningas menkinimas

del asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su veftinamo darbo profesionalumu nesusijusiq

motyvq.
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2.3, Nesavanaudi5kumas.

2.3.1. Nesinaudoti savo tarnybine padetirni, siekiant paveikti kitq asmenq sprendim4, jei'iai gali

sukelti interesq konfl ikt4.

2.3.2. Nesinar-rdoti TKC nuosavybe ne tarnybinei veiklai.

2.3,3, Objektyviai vertinti kitLl darbus ir pastangas, atskleidZiant nepanaudotas galimybls, k3leqjSt<ai

patariant ir padedant vieni kitiems,
i ,.i,:ltli j

2.4. Dorovinis principingumas ir padorumas. :

2. 4. 1 . S au goti nepriekai5ting4 darbuotoj o reputacij 4.

2.4.2. Nesinaudotikito asmens klaidomis ar neZinojimu. l

2.4.3. Vieiinti ar vie5ai aptarineti konfidenciali4 informacij4 apie bendradarbius (darbo uZmokestis,

karjeros ketinimai, asmeninis gyvenimas ir pan.).

2.5. Atsakornybe ir atskaitingumas.

2.5.1, LR teises aktq nustatyta tvarka paai5kinti ir pagrjsti savo sprendimus ar veiksmus. ; ; :

2.5.2. Asmeni5kai atsakyti uZ savo tarnybiniq sprendimq ar veiklos rezultatt4 pasekmes, trumpalaikiq

ir ilgalaikiq pareiginiq tikslq neigyvendinim4.

2.5.3. Prisiimti daliatsakomybes uZ kolegialiai priimt4 sprendim4.

2.5.4. Atsiskaityti uL savo darbing veikl4 istaigos vadovui, kontroliuojandioms institucijorns,

2.6. Aktyvumas.

2.6. 1. Tobulinti savo ig[dZius, rreistri5kum4, profesionalum4.

2. 6.2, Riipi ntis savo i5silavinimu, kvalifi kacij os tobulinimu.

2.6.3. Tobulinti savo kalbos ir bendravimo kultiira.
!; r

2.7 . Pavyzdhrgumas.

2.7,1, Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai,



2.1 .2. Bnlj tolerantiSkam ir paslaugiam, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitars asmenrmrs.

2.7 ,3.Konfliktines situacijas sprgsti taikiai, atvirai, objektyviai ir mandagiai.

2.7,4.Iiklausyti visq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo.

2.7 .5 . Y isada veikti profesionaliai ir humani5kai,

2.7 .6.PripaLinti savo darbines klaidas ir jas taisyti.

2.7.7. Naudoti savo darbo laik4 efektyviai,

21,8. Profesineje ir kitoje vie5oje veikloje savo i5vaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdi, kaip

laikytis visuotinai pripaZintq etikos normq.

2.7.9, Nereik5ti paniekos bendradarbiams, pavaldiniams, vadovams, neiZeidineti, nepliisti, nevarloti

psichologinio smufto.

2. 8. NepiktnaudZiavimas parei gomis.

2.8.1.IJllmarnq pareigq ir jtakos nenaudoti savanaudi5kiems tikslams ar tiesioginei/netiesioginei

naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems bendradarbiams proteguoti.

2.9. S4Liningumas.

2.9.1. Nepriirnti jokiq tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq i5 asmenq, kurie gali blti suinteresuoti

paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus.

2.9.2. Siekti LodLio ir veiksmo vienybes.

2,9.3, Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, TKC teikiamq darbo priernoniq, finansiniq,

Zmogi5kqjq ir materialinilt i5tekliq savo ir savo artimqjq poreikiams tenkinti. , ,. , ,, ;

2,9.4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekai5tingai, buti nepaperkamu ir nepapirkineti kitq

aslnelrrl,

2.9.5, Nenaudoti uZimamq pareigLl, paLetdLiant darbinius interesus, idarbinant asmeni, skiriant ji i

tam tikras pareigas, ar suteikiant jam apdovanojimus, paslaugas, kit4 naud4 arba sudarant su juo sutatlis ar

sandorius.

2.9.6. Neatskleisti tretiesiems asmenims TKC kurybiniq sumanymq ir idejq, projektq, neperduoti

TKC sukurto nematerialiojo turto (pvz.,vaizdo/foto medZiagos ir kt.).

2.10. Tinkarnas pareigq atlikirnas. , ,:.

2.10.1. NepiktnaudLiauti tarnybine padetimi, nevir5yti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus

jgaliojimus,

2.10.2. Tinkamai, laiku ir kvalifikuotai atlikti savo pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

I(onstitucija ir kitais teises aktais,

2.10,3. UZkirsti keli4 nusikalstamai veikai.

2.10.4. Netoleruoti neteiseto, neetiSko TKC vadovo ir bendradarbiq elgesio,

i



III, DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI

3,1. TKC darbuotojq tarpusavio santykiai grindZiami kolegialumu, padneryste, pagarba, s4Ziningumu ir

mandagumu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems profesineje veikloje, keistis patirtimi ir Ziniomis, buti

ne5ali5kais. Darbuotojai saugo ne tik savo, bet ir kolegq autoritet4.

3 .2. TKC darbuotoj ai privalo laikytis geranori5kumo principo, vengti:

3.2.1. asmeninio iZeidinejimo, orumo Zeminimo;

3.2.2. kito darbuotojo darbo menkinirno;

3.2.3. apkalbq, SmeiZto apie bendladarbius skleidirno, reputacijos menkinimo;

3,2.4. neigiamq ernocij q demonstravimo.
.r i:liiifti:!i,i

3,3. TKC vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo: 
{ '; 'lr"rtt;' i

3.3.1, mandagiai bendrauti su savo komandos nariais;

3.3.2. netoleruoti kito asmens iZeidinejimo ar Zeminimo;

3.3.3. sukurti vadovaujamame kolektyve darbing4 ir draugi5k4 aplink4, uZkirsti keli4 konfliktams, Salinti

nesutarimq prieZastis;

3.3.4. pastabas del pavaldiniq klaidq ir darbo trlkumq reik5ti korekti5kai;

3.3.5. stengtis paskirstyti darb4 kolektyve efektyviai, kad biitq maksimaliai panaudotos kiekvieno pavaldinio

klrrybines galirnybes ir kvalifikacija; ',,',, ::r

3.3.6. vie5ai nereik5ti savo simpatijq ar antipatijq TKC darbuotojams; : ,

3.3.7. sl<atinti pavaldinius reik5ti savo nuornong darbiniais klausimais ir j4 i5klausyti;

3.3.8. derarnai jverlinti pavaldiniq darbo pasiekirnus;

3.3.9, Bfti reikliam ir teisingarn, savo elgesiu ir darbu rodyti pavyzdi.

3.4, Darbuotojai su TKC vadovu turi bendrauti korektiSkai ir lykdyti visus teisetus nurodymus.

3.5. Kiekvienas darbuotojas turi prisiimti dali atsakomybes uZ sklandq istaigos darb4, r*o u"i[tlj" iuri

vadovautis bendruomenes viesaisiais interesais, vengti vie5qjq ir privadiq interesq konflikto.

3.6. TKC darbuotojai turi teisg verlinti bendradarbiq ir adrninistracijos darb4. UZ objektyvi4 kritik4

darbuotoj4 persekioti grieLtai draudLiatna. Kritika turi buti vidine, o ne uZ istaigos ribq. Kritika, skiriama

bendradarbiq ar adr-ninistracijos darbui, veiksmams, sprendimams, poZiDriams, poelgiams vertinti, turi buti

pagrjsta, konstrul<tyvi, taktiSka, geranori5ka. Svarbiausios istaigos gyvenimo problemos svarstomos atvirose

darbuotojq diskusijose.

3.7. TI(C darbuotojai turi gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas f.oi"f.tlluo

tradicijas.
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3.8, Neleistinas nekorekti5kas, tendencingas bendradarbiq darbo kritikavimas ir s4moningas menkinimas del

asmeninds antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su veftinamo darbo profesionalumu nesusijusitl

motyvq.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4,1. TKC darbuotojai isipareigoja laikytis Siame kodekse i5destytq elgesio normq ir principq.

4.2.PrjimtasEtikoskodeksasskelbiamasvie5ai.
:... r.it,:i,i;;;i., i

4,3, TKC darbuotojai isipareigoja gerbti Etikos kodeks4 ir riipintis jo veiksmingumu,

4.4. Pastebetas Sio kodekso paZeidimas turi b[ti vie5inamas kolektyve (pastaba paZeidejui, p[i."ffi[ ."
darbuotoju, atvira darbuotojq diskusija),

4.5, Etikos kodeksas priimtas kaip kultiiros darbuotojq sutarimas del tam tikrq vertybiniq elgesio nuostatr+,

turi palaikyti etinj susirfpinim4, skatinti svarstyti, diskLrtuoti etinius klausimus ir jq sprendimo bUdus.


