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JONAVOS KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJU BENDRAVIMO

IR ETIKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Jonavos kUno kult[ros ir sporto centras (toliau - Centras) darbuotojq bendravimo ir

etikos taisyklese (toliau - DBET) skelbiamos Zmogi5kosios ir profesines etikos vertybines nuostatos

ir moralaus elgesio principai, kuriais isipareigoja vadovautis visi Centro darbuotojai'

2. $iq faisyt<tiq tikslas - apibreZti veiklos principus, elgesio ir bendravimo taisykles, kuriq

turi laikytis Centro darbuotojai, igyvendindami savo teises, vykdydami teises aktuose, nuostatuose,

centro nuostatuose, darbo tvarkos taisyklese nustatytas pareigas bei funkcijas, didinti pasitikejim4

Centro bendruomene.

3. Pagrindiness4vokos:

3.1. Etika - tai asmens elges! ir veiksmus sQlygojantis vertybiq taikymas'

3.2. Morale - tai Zmoniq elges! reguliuojandios normos ir principai.

3.3. Treneriq ir darbuotojq etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, k[rybingumu,

s4Ziningumu, teisingumu, Zmoniskumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai,

nepriekai$tingas etines elgsenos laikymasis vieSame gyvenime.

3.4. Etikos normq paieidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje,

tarpusavio bendravime, sukeliantis priestaringus bendradarbiq vertinimus, pasireiskiandius priimtq

etikos kodekse dorovines elgsenos nonnq nepaisymu, ignoravimu ar paZeidimu, kuris blogina

bendruomenes mikroklimat4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4.

3.5. Etikos problema - netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, paZeidZiant

etikos nornas.

3.6. Etilkas sprendimas - tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms

vertybems neprie5tarauj antis sprendimas.

3.7. Interesq konfliktas - situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vYkdo

pavedimus ir priima sprendimus susijusius su jo privadiais interesais'

3.g. privatus darbuotojo interesas - turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas'

3.9. Viesieji visuomenes (valstyb6s) interesai - visuomenes (valstybes) suinteresuotumas'

visuomene tikisi, kad darbuotojas i darbq Zifires kaip ipasaukimq.

3.10. Kompetencija - funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikr4 veikl4, tureti jai

pakankamai Ziniq, igtdZiq, energijos.

3.11. Vertyb6 - idejos ir isitikinimai formuojantys, skatinantys Zmogaus bflvi

ar elgsen4.

3.12. Tolerancija - pakantus gerbimas kitos nuomones, poZifiriq, isitikinimq, tikejimo.



II SKYRIUS

TAISYKLIU TIKSLAI IR uZu.LvrNr.q.t

4. DBET tikslai:

4.1. nubreZti Centro darbuotojq tarpusavio santykiq tolerancijos ribas, i5rySkinti

akademines etikos poZiflriu teising4 elgesi;

4.2. vykdyti neeti5ko elgesio pasirei5kimq prevencij4'

5. DBET uZdaviniai:

5.1. darbuotojams padeti geriau suprasti, palaikyti ir puoseleti svarbiausias akademines

srities vertybes: teisingum4, sqZiningum4, pagarb4 vienas kitam, tolerancijq, profesing, moksling ir

pilieting atsakomybg;

5.2. skatinti darbuotojq suvokim4, jog etinis aspektas yra svarbi bet kurios veiklos

sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenes pasitikejim4 Centro veikla;

5.3. padeti Centro darbuotojams vertinti ir sprgsti konkredias akademinio gyvenimo

situacijas, kuriose i5kyla etinio pobfldZio klausimai'

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

6. Centro darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti priimtus Centro veiklos etikos

reikalavimus siekiant, garbingai atstovauti istaig4 i5ores gyvenime ir tinkamai reprezentuoti jos

vard4 Lietuvoje ir uZsienYje.

7. Objektyviai vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant nepanaudotas galimybes,

kolegi5kai patariant ir padedant vieni kitiems.
g. Laiku, atidLiai ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijos numatytus

reikalavimus.
g. puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su

savivaldos tarybomis.

10. Vadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, b0ti

tautybiq, rasiq, religiniq bei politiniq isitikinimq atstovams'

11. Suprasti,jog darbuotojq etik4 paileidlia

11.1. ugdytiniq, jq tevq arba kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje,

visuomenineje, kulturineje ir kt. veikloje;

11.2. nes4Zininga profesine konkurencija tarp

sandoriuose, visiems darbuotojams skirtos informacijos

konfl iktai bei intrigos;

11.3. darbuotojo nepagarbus atsiliepimas apie

asmenines savybes;

I1.4. kai pavie5inama ar viesai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo

uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan')'

12. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis tolerantiskai, atvirai,

objektyviai ir savikriti5kai. I$klausyti visq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo'

toleranti5kiems kitai nuomonei, kitq

kolegq, dalyvavimas negarbinguose

slepimas, eskaluojami smulkmeniSki

nedalyvaujandio kolegos gebejimus,



13. Tausoti ir atsakingai naudoti Centro turt4, materialinius iSteklius, taupiai naudoti

valstybes, remejq, investuotojq lesas siekiant Centro tikslq, vykdant uZdavinius ir prisiimtus

isipareigojimus.
14. Centro direktorius isakymu sudaryta komisija turi vadovautis atsakomybe, viesumu,

turi teisingai nagrineti prasymus, skundus, pareiskimus, netureti asmeninio isankstinio nusistatymo,

savo igaliojimus naudoti priimant nesaliskus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padetimi'

15. Kiekvienas Centro narys turi prisiimti dali atsakomybes uZ sklandQ Centro darb4,

savo veikloje turi vadovautis bendruomenes viesaisiais interesais, vengti viesqiq ir privadiq interesq

konflikto.
16. Gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes

tradicijas.

IV SKYRIUS

UGDYMO(-SI) IR DARBO ETIKA

17. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, treneriai ir darbuotojai turi blti

kompetentingi, kulttringi, humaniski, teisingi, reikl[s sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius

savo asmeninius bruoZu, tuip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarsdiavimas ir pan'

18. Treneris privalo neSiurksdiai,neifueidlian(iai, bet reikliai reik5ti kategori5k4

nepakantumq ugdytiniq ir kolegq nes4Ziningumui'

19. Tiesioginiq ar netiesioginiq paslaugq, nesusijusiq su ugdymusi, reikalavimas arba

priemimas i5 ugdytiniq tevq, vertinamas kaip neetiskas poelgis.

ZO. primygtinai nereikalauti asmeninio pob[dZio informacijos i5 ugdytinio'

zt. pasitikejimo 
. atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas

(atskleidimas) tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais darbuotojais nesant specialaus

pagrindo (teisinio pagrindo, naudos vaikui arba numatomos Zalos kitiems)'

22. Neleistina naudoti privataus pob[dZio informacijos apie ugdytinibe jo tevq sutikimo

kaip ugdymo ar tYrimo medZiag4.

23. Neleistinas, nekorektiSkas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas menkinimas del

asmenines konkurencij os nesusij usiu su profesionalumu.

V SKYRIUS

TAISYKLIU PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

24. B[tina DBET priemimo s4lyga - viesas projekto svarstymas, kad jis bfltq priimtas

kaip isipareigojimas, o ne ipareigojimas'
25. DBET priimtos kaip istaigos bendruomenes sutarimas del tam tikry vertybiniq elgesio

nuostatq turi palaikyti etini susimpinlmq, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jq

sprendimo budus.

26. UZ Centro darbuotojq etikos paZeidimus, atsiZvelgiant i jq sunkum4 taikytinos

moralinio poveikio priemones (pvz. pastaba, ispejimas ir pan.).



VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. DBET skelbiamas viesai - Centro interneto puslapyje wwwjkksc.lt

2g. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis Siomis Taisyklemis.

29. Darbuotojui nesutikus su DBET, turi informuoti rastiskai.


