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ELEKTRENTT Snruos NAMIJ

DARBUOTOJU ELGESIO DARBE TAISYKLES

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis Blektrenq Seimos namai (toliau-fstaiga) darbuotojq elgesio darbo taisykles (toliau-

Taisykles) nustato pagrindinius darbuotojq elgesio principus, kuriq jie privalo laikyis darbo

metu.
2. Taisykliq tikslas - kurti geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti profesing kompetencij+ bei

tinkamus ir efektyvius fstaigos darbuotojq tarpusavio rySius, pagarbius santykius su vaikais,
j aunimu, didinti {staigos darbuotoj q reputacij 4 visuomenej e.

3. Sios Taisykles tvirtinamos direktoriaus isakymu ir skelbiamos vie5ai [staigos
informaciniame stende ir interneto svetaineje - www.elektrenuseimosnamai.lt

DARBUOTOJU ELGESIO PRINCIPAI

4. Pagarba Zmogui ir valstybei. Pagarba Zmogui ir valstybei apima tokias darbuotojo

elgesio nuostatas:
4.1. gerbti zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas;
4.2.laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei

vykdyti teismq sprendimus;
4.3. tinkamai, rupestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;

4.4. sgZmonemis bendrauti geranori5kai, nepaisant jq asmens savybiq, tautybes, rases, lyties,

kalbos, kilmes, religiniq isitikinimq, politiniq paZiflrq, turtines ir socialines padeties, mandagiai

elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitq institucijq atstovais;

4.5. pagarbiai i5klausyti asmenis ir imtis visq teisetq priemoniq jiems padeti, demesingai

reaguoti ipiliediq, {staigos darbuotojq pralymus ir sifilymus.

5. Teisingumas ir ne5aliskumas. Teisingumas ir ne5aliSkumas apima tokias darbuotojo

elgesio nuostatas:
5.1. priimti pagristus sprendimus ir veikti vadovaujantis tik vie5aisiais interesais;

5.3. einant pareigas nepaZeisti lstatymq, kitq teises aktq, veikti tik pagal suteiktus igaliojimus;
5.4. netureti asmininio iSankstinio nusistatyrno priimant sprendimus ;

5.6. konfliktinese situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klausyti abiejq pusiq argumentus ir ie5koti

obj ekgviausio sprendimo ;

6. Nesavanaudilkumas ir tarnavimas visuomenOs interesams. Nesavanaudi5kumas apirna

::fn$Hlil,tffi'ilff#::.Jli:Li, siekiant paveikti kitq asmenq sprendim4, jei tai gari

sukelti interesq konflikt4;
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6.2. nesinaudoti {staigos nuosavybe, ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbe susijusia

informacija kitaip, negu nustato [staigos vidaus dokumentai siekiant asmenines naudos;

6.3. tarnybineje veikloje vadovautis visuomends interesais, istatymq nustatyta tvarka ir priemo-

nemis vengti interesq konflikto;
6.4. nesinaudoti savo tarnybine padetimi siekiant asmeniniq tikslq, ar siekiant gauti sau ir (ar)

savo artimiems asmenims tiesiogines ar netiesiogines naudos;

6.5. laiku ir tiksliai deklaruoti savo privadius interesus Lietuvos Respublikos vie5qf q ir privadiq
interesq derinimo valstybes tamyboje istatymo nustatyta ttrarka, nesudaryti sQlygtt vie5q ir pri-
vadiq interesq konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemoniq tokiam konfliktui pa5alinti, pirme-
nybg suteikiant valstybds ir visuomenes interesams.

7. Padorumas ir sqZiningumas. Dorovinis principingumas ir padorumas apima tokias
darbuotojo elgesio nuostatas:
7.1. elgtis nepriekai5tingai ir garbingai ir garbingai;
7.2. nepagristus pra5ymus atmesti takti5kai;
7.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu;
7.4. atlikri savo pareigas vadovaujantis socialiai orientuotomis eti5ko elgesio normomis;
7. 5. nedalyvauti neteisetuose sandoriuose ir susirinkimuose;
7.6. netoleruoti [staigos darbuotojq, neeti5ko elgesio ar neteisetq veiksmq ir nedelsiant imtis
priemoniq j iems nutraukti;
7.7.bili nepaperkamais, nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugq, i5skirtiniq lengvatq ir nuolaidq i5
fiziniq ar juridiniq asmem+ ar organizacijq;
8. Atsakomyb6 ir atskaitomybO. Atsakomyb6 ir atskaitomyb6 apima tokias darbuotojo
elgesio nuostatas:
8.1. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka paai5kinti ir pagrfsti savo sprendimus ar

veiksmus;
8.2. atsisakyti vykdyti neteiset4 nurodym4 ar isakym4 ir apie tai prane5ti auk5tesniam vadovui;
8.3. neturint pakankamai i5tekliq, igDdZir+ ar kompetencijos tarnybiniam pavedimui vykdyti,
apie tai nedelsiant prane5ti tiesioginiam vadovui;
8.4. asmeni5kai atsaky.ti uZ savo tamybiniq sprendimq ar veiklos rezultatqpasekmes, trumpa-
laikiq ir ilgalaikiq pareiginiq tikslq neigyvendinim4;
8.5. prisiimti daliatsakomybes uZ kolegialiai priimam4 sprendim4;
8.6. atsiskaityini savo tarnybing veikl4 {staigos vadovui.
9. Skaidrumas ir vielumas. Skaidrumas ir vie5umas apima tokias darbuotojo elgesio
nuostatas:
9.1. uZtikrinti teises aktq nustatyt4 savo veiksmq ir sprendimq vie5um4, prireikus pateikti savo

sprendimq priemimo motyvus;
9.2.Lietuvos Respublikos teises aktq nustaty'tatva*a ir s4lygomis teikti reikiam4 informacij4
kitiems [staigos darbuotojams ir asmenims;

10. Palyzdingumas. Paryzdingumas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:
10.1 . savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
10.2. bfiti toleranti5ku ir paslaugiu, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis, kon-
fliktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai;
1 0.3. visada veikti profesionaliai;
10.4. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikacrj4;
10.5. pripaZinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;

l3:f lll'*xll,:iJl?ffi:";J?$3;XIIilJll,,,",o3" savo isvaizda, karba ir ergesiu rodyti
pavyzdi, kaip laikytis visuotinai pripaZintq etikos normq;
10.8. nereik5ti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neiZeidineti, neplflsti, nevartoti
nsichnlooinio smrrrto:



10.9. nepiktnaudZiauti alkoholiu, nevartoti narkotiniq ar toksiniq medZiagq, ir seksualiai neprie-

kabiauti, nesirodyti neblaivios biikles vie5ai.

11. Konfidencialumas.
I 1.1 . Darbuotojas isipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis)

darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems teises jos suZinoti;

11.2. Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka darbuotojas uZtikrina jam pateiktq

dokumentq ir informacij os kompiuterindse laikmenose saugum?.

DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI

12.1. {staigos darbuotojq tarpusavio santykiai turi biiti mandagiis, takti5ki, s4Ziningi, draugi5ki ir
grindZiami geranori5kumu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems profesineje veikloje, keistis

patirtimi ir Ziniomis;
12.2. darbtotojai privalo vengti:
l2.2.L asmeninio fZeidinej imo, orumo Zeminimo;

12.2.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
12.2.3. apkalbq, SmeiZto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;

12.2.4. neigiamq emocij q demonstravimo;
12.3. istaigos vadovas savo vadovaujamoje fstaigoje privalo:
12.3.1. mandagiai bendrauti su pavaldiniais;

12.3.2. netoleruoti asmens iZeidinej imo ar Zeminimo;

12.3.3. sukurti vadovaujamame kolektyve darbing4 ir draugi5k4 aplink4, uZkirsti keli4 konflik-
tams, Salinti nesutarimq prieZastis;

12.3.4. pastabas del pavaldiniq klaidq ir darbo trtkumq reik5ti korekti5kai;

12.3.5. stengtis paskirstyti darb4 kolektyve tolygiai, kad bfitq efektyviai panaudoti kiekvieno pa-

valdinio gebej imai ir kvalifikacij a;

12.3.6. viesai nereik5ti savo simpatijq ar antipatijq pavaldiniams ir kitiems {staigos darbuoto-
jams;
t2.3.7. skatinti [staigos darbuotojus reik5ti savo nuomong darbo klausimais ir j4 i5klausyti;

12.3.8. deramai ivertinti pavaldiniq darbo pasiekimus;

12.3.9. bfiti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi

rodl'ti jiems pavyzdi;
12.4. darbo metu kilg darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi bUti sprendZiami savo pastango-

mis arba kreipiantis i tiesiogini vadovq.

TAISYKLIU NUOSTATU LAIKYMOSI
KONTROLE, PRTEZIURA IR ATSAKOMYBE

13. Elgesio taisykliq reikalavimq laikym4si kontroliuoja istaigos vadovas.

14. Jei darbuotojas nesilaiko Siq [staigos elgesio taisykliq nuostatq, skundas ar prane5imas tei-

kiamas lstaigos vadovui.
15. Informacij4 apie {staigos darbuotojq galimus paZeidimus nagrineja, elgesio taisykliq ir kitq
norminiq teises aktq nustatyta tvarka.
16. Darbuotojrtr elgesys,paleidiliarfiis Siq elgesio taisykliq reikalavimus, yra pagrindas taikyti

drausming atsakomybg.
17. Drausmines nuobaudos skiriamos elgesio taisykliq nustatyta tvarka (pastaba, papeikimas,

grieZtas papeikimas, atleidimas i5 pareigq).


