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AtsiZvelgdamas i Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 m. kovo 2 d.
ra5t4Nr. (1.40) 7R-1923,,Del vidaus kontroles ir jos vertinimo sistemos diegimo" ir siekdamas
stiprinti Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq atsakomybg uZ savo veiksmus ir elgesi, kelti
visuomends pasitikejim4 bausmiq vykdymo sistemos institucijomis ir darbuotojq autoritet4
visuomeneje:

l. T v i r t i n u Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq etikos taisykles (pridedama).
2. P r ip ai,i s t u netekusiu galios Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2013 m.
birZelio 28 d. isakymo Nr. 1/01-149 ,,DeI Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq etikos taisykliq
patvirtinimo, etikos prieZiiiros komisijos sudarymo ir jos nuostatq patvirtinimo" 1.1 papunkti.

3.Pavedu:
3.1. Administracijos reikalq skyriaus vyresniajam raStvedZiui su Siuo isakymu
dokumentq valdymo sistemos priemonemis supaZindinti direktoriaus pavaduotojus ir
administracijos padaliniq vadovus bei paskelbti istaigos skelbimq lentoje;
3.2. Administracijos reikalq skyriaus vir5ininkei Au5rai Armo5kaitei organizuoti
Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq etikos taisykliq paskelbim4 istaigos interneto svetaineje;
3.3. Personalo skyriaus vir5ininkui naujai priimtus darbuotojus supaZindinti su Siauliq
tardymo izoliatoriaus darbuotojq etikos taisyklemis, pasira5ytus [sipareigojimus isegti !jq asmens
bylas;

3.4. administracijos padaliniq vadovams dokumentq valdymo sistemos priemonemis

Paulius Zvaliauskas

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Oltusk.
Va

4OtF

4t-25

lisfc

ss\6iau

Siau

iiq trudymo izoliatoriaus

Persgpa)o stcyriul,s

tavtclus

.

Siaulirl t

PATVIRTINTA
Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2017 m. birZelio . lsakymu Nr.ll$-,,{63

SI.Lul4l TARDvM o rzoLrAToRrAUs DARBUoToJU
ETIKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

-

1. Etikos taisykliq tikslas apibre/1i veiklos ir elgesio principus, kuriq turi laikytis Siauliq
tardymo izoliatoriaus (toliau - Siauliq TI arba istaiga) statutiniai, karjeros valstybes tarnautojai
ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau darbuotojai), igyvendinant savo teises,
vykdydamas teises aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, ir didinti visuomenes pasitikejim4
bausmiq vykdymo sistemos institucijomis, ir Siq istaigq darbuotojq autoritet4.
2. Siauliq tardymo izoliatoria:us darbuotojq etikos taisykles (toliau Etikos taisykles)
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymu, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Valstybes tarnautojq veiklos etikos taisyklemis.

-

-

il.

DARBUOTOJV VETKLOS ETTKOS PRTNCTPAT

3.

Darbuotojq veiklos svarbiausi etikos principai yra Sie:
3.1. Pagarba Zmogui ir valstybei. Darbuotojas privalo gerbti Lmogt4,jo teises ir laisves,
Konstitucij4, valstybg, jos institucijas ir istaigas, istatymus, kitus teises aktus, iskaitant Siauliq TI
vidaus teises aktus, ir teismq sprendimus. Su Zmonemis bendrauti geranori5kai ir pakandiai, nepaisant
jq asmens savybiq, turtines ar visuomenines padeties, mandagiai elgtis su suimtaisiais (nuteistaisiais),
jq atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitq juridiniq asmenq atstovais.
3.2. Teisingumas. Darbuotojas privalo vienodai elgtis su visais asmenimis, nepaisydamas
jq tautybes, rases, lyies, kalbos, kilmes, socialines padeties, religiniq isitikinimq bei politiniqpaZiury,
blti teisingas nagrinedamas pra5ymus, skundus, nepiktnaudLiauti jam suteiktomis galiomis.
3.3. Nesavanaudi5kumas. Darbuotojas privalo vadovautis visuomends interesais, naudoti
jam patiket4 valstybes ir savivaldybiq turt4, tarnybing informacij4 tik visuomen6s gerovei, atlikdamas
darbines pareigas, nesiekti naudos sau, savo Seimai, draugams, lstatymq nustatyta tvarka ir
priemonemis vengti viesqjq ir privadiq interesq konflikto. Dirbti istaigos ir valstybes labui.
3.4. Padorumas. Darbuotojas privalo elgtis nepriekaiStingai, biiti nepaperkamas, nepriimti
dovanq, pinigq ar paslaugq, i5skirtiniq lengvatq ir nuolaidq i5 asmenq ar organizacijq, galindiq daryti
itak4, kai jis atlieka darbines pareigas. Darbineje veikloje elgtis garbingai. Netoleruoti kolegq neetiSko
elgesio, neprofesionaliq ar neteisetq veiksmq ir nedelsiant imtis priemoniq jiems nutraukti.
3.5. NeSali5kumas. Darbuotojas privalo buti objektyviu, netureti asmeninio i5ankstinio
nusistatymo, priimdamas sprendimus; susid[rus su skirtingais asmenq reikalavimais, nedaryti
nepagristq i5imdiq, interesq konfliktus sprgsti atsiZvelgus vie5uosius interesus, vadovaujantis
visiems vienodais vertinimo kriterijais. Nesinaudoti kitq Zmoniq klaidomis ar neZinojimu. Prane5ti
savo tiesioginiam vadovui bei asmenims, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar
priemimo procedlroje, apie esam? interesq konflikt4 ir nusiSalinti nuo dalyvavimo tolesneje
procedfiroje.
3.6. Atsakomyb6. Darbuotojas privalo asmeniSkai atsakyti uZ savo sprendimus, naudojamos
informacijos, dokumentq tinkam4 naudojim4 ir konfidencialum4 (t. y. darbuotojas isipareigoja
neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti
ir neperduoti asmenims, neigaliotiems jos suZinoti).
3.7. Vie5umas. Darbuotojas privalo uZtikrinti priimamq sprendimq ir veiksmq vie5um4,
pateikti savo sprendimq priemimo motyr,us; teises aktq nustatytatvarka teikti reikiamqinfotmacijq
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kitiems darbuotojams ir visuomenei (informacija ribojama tik tada, kai biitina apsaugoti visuomends
interesus arba kai Sitai reglamentuoja teises aktai).
3.8. Pavyzdingumas. Darbuotojas privalo deramai atlikti savo pareigas laiku, efektyviai,
atidLiai ir profesionaliai; nuolat tobuleti, bfiti nepriekaiStingos reputacijos, toleranti5kas, pagarbus ir
tvarkingas. PripaZinti savo darbines klaidas ir jas i5taisyti. Darbo metu savo iSvaizda, kalba ir elgesiu
rodyti pavyzdi, bei laikytis visuotinai pripaZintq etikos noffnq. Konfliktinemis aplinkybemis elgtis
objektyviai ir neSali5kai, iSklausyti abiejq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo.
4. Darbuotojas, vykdydamas savo pareigas, privalo vadovautis galiojandiais teises aktais, ir
Siomis nuostatomis:
4.1. nelaikyti jokiq asmeniniq maisto produktq ir gerimq matomoje vietoje asmenq
aptarnavimo vietoje, nevalgyti ir nevartoti gerimq asmenq aptarnavimo metu;
4.2. ultil<rinti, kad darbo vietoje pa5aliniai asmenys butq tik darbuotojui esant;
4.3. nedelsiant (tamybiniu prane5imu, elektroninio rySio priemonemis, tiesiogiai,
anonimiSkai, imetant ra5yting informacijq apie galim4 korupcijos atveji) Siauliq TI direktoriui,
Kriminalines Zvalgybos skyriui arba Teisingumo ministerijai (el. p. pasitikejimas@tm.lt), Kalejimq
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (el. p. pasitikejimas@kaldep.lt,
pasitikejimo tel. Nr. (8 5) 271 9022), Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybai (e1. p.
pranesk@stt.lt, tel. Nr. (8 5) 266 3333) ir kitoms institucijoms, kovojandioms su korupcija, prane5ti
apie bet kokius asmem+ reikalavimus atlikti neteisetus veiksmus arba susilaikyti nuo teisetq veiksmq
siekiant i5vengti neteisetq daiktq perdavimo istaigoje laikomiems asmenims, kitq netarnybiniq ry5iq
ar kitq teises ak,n4 paLeidimq, paveikti darbuotojq sprendimus, taip pat ir apie visq Lietuvos
Respublikos institucijq ar istaigq pareig[nq ir (ar) darbuotojq bandymus pasinaudoti tarnybine
padetimi siekiant paveikti Siauliq TI darbuotojq sprendimus;
4.4. skatinti asmenq iniciatyv4 igyvendinant korupcijos prevencijos priemones;
4.5. turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros energij4 ir kitus
materialinius institucij os ar istaigos i5teklius;
4.6. draudZiama leisti pa5aliniams asmenims naudotis istaigos elektroniniais rySiais,
galiniais irenginiais, programine iranga, biuro iranga ir kitomis priemonemis;
4.7. tarnybini pai:ymljim4, darbo paiymdjim4, leidim4 ieiti i istaig4 bei kitus su darbine
veikla susijusius dokumentus naudoti tik vykdant pareigas teises aktq nustatyta tvarka, esant istatymq
numatytiems pagrindams ir s4lygoms. AtidZiai, rupestingai ir atsakingai saugoti jam patiketus
dokumentus;
4.8. darbo vietoje nelaikyti ir nevartoti alkoholiniq gerimq;
4.9. uZtikrinti, kad darbo vieta visada btitq Svari ir tvarkinga;
4.10. pareiglnui draudZiama devint uniform4 tarnybos ar ne tarnybos metu isigyti
alkoholinius gerimus ir (ar) vartoti juos vie5oje vietoje, taip pat rukyti vie5oje, tam neskirtoje vietoje.

III. PAPILDOMOS

ELGESIO NUOSTATOS SUIMTUJU
BEI NUTEISTUJU ATZVILGIU

5. Siauliq TI darbuotojas atlikdamas

pareigas turi vadovautis suimtqiq bei nuteistrtrjq teisinq

padeti reglamentuoj andiomis teises normomis.

IV. DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI
6. Darbuotojai tarnybineje veikloje prireikus turi teikti reikaling4 informacing ir kitoki4
pagalbq.

7. Darbuotojai turi netrukdyti kolegq darbui.
8. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verdia
jo
pa1eisti istatymus ii Sias taisykles. Apie toki pavedim4 pranesama Siauliq TI direktoriui,
pavaduotoj ui arba Kriminalines Zvalgybos skyriaus virsininkui.
g. Darbuotojai turi saugoti savo bei kolegq garbg ir reputacijq, gintijuos nuo nepagrfstos
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kritikos ir netinkamos itakos.
10. Darbinio pobtidZio nesutarimus darbuotojai turi sprgsti dialogo biidu, o nepavykus
kreiptis i tiesiogini vadov4.
11. Darbuotojai privalo susilaikyi nuo vieSo savo ir bendradarbiq atliekamq konkrediq
uZduodiq ir (ar) pavedimq vertinimo, pagrist4 kritik4 bendradarbiui reikSti korekti5kai.
12. Darbuotojai santykiuose su vadovais turi elgtis korekti5kai ir pagarbiai. Savo nuomong
visais klausimais reik5ti takti5kai.

V.

PAPILDOMOS VADOVAUJANEIU DARBUOTOJU ELGESIO NUOSTATOS

13. Vadovaujantis darbuotojas turi:
13.1. kurti vadovaujamame kolektyve draugiSk4 atmosfer4, imtis priemoniq iSvengti
konfl iktq, Salinti nesutarimq prieZastis;
13.2. pastabas del pavaldiniq klaidq ir darbo tr0kumq reik5ti korekti$kai;
13.3. i5klausyti ir objektyviai ivertinti pavaldZiq darbuotojq nuomong;
13.4. vie5ai nereik5ti savo simpatijq ar antipatrjq pavaldiniams
kitiems istaigos
darbuotojams;
13.5. skatinti pavaldinius reik5ti savo nuomong darbiniais klausimais ir j4 i5klausyti;
13.6. deramai ivertinti pavaldiniq darbo pasiekimus.

ir

VI. DARBUOTOJO ELGESYS NE DARBO METU
14. Ne darbo metu darbuotojas turi:
14.1. elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas;
14.2. uLtik'rinti, kad del jo veiklos nenukentetrl tamybos, Siauliq TI ir paties darbuotojo
reputacija.
15. Darbuotojas, kuris yra itariamasis, kaltinamasis ar teisiamasis baudZiamojoje byloje
arba kuriam yra paskirta administracine nuobauda, privalo nedelsdamas ra5tu apietaiinformuoti savo
tiesiogini ar aukStesnes pareigas einanti vadov4.

vrr. ETrKos NoRMv LATKYMOST pRrEZruna
16. Etikos taisykliq igyvendinim4 atlieka direktoriaus isakymu sudaryta Etikos prieZiuros
komisija (toliau - Komisija).
17. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos istatymo, Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo,
Lietuvos Respublikos vie5qjq irprivadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo, Tarnybos
Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto ir kitq teises aktq
nuostatomis.
18. Kiekvienas darbuotojas, privalo ra5tu isipareigoti laikytis Etikos taisykliq reikalavimq
bei nuolat vadovautis jq nuostatomis. Pasira5ytas isipareigojimas (priedas) saugomas Siauliq TI
Personalo skyriuje darbuotojo asmens byloje.
19. Bet kuris Siauliq TI darbuotojas ar asmuo gali pateikti skund4 del Etikos taisykliq
paZeidimo istaigos direktoriui.
20. {staigos direktoriaus pavedimu darbuotojq etikos paZeidimus nagrineja Komisija, kuri
teikia i5vadas ir pasiulymus istaigos direktoriui. Etikos prieZiuros komisijos daftq reglamentuoja
Etikos prieZiuros komisijos nuostatai.
2I. Darbuotojams atsakomybe uZ Etikos taisykliq paZeidimus taikoma atitinkamai
Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos istatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustaty'ta tvarka
Siauliu tardvmo izoliatoriaus

tavlClnlr

Siautiq tardymo izoliatoriaus darbuotojq
Etikos taisykliq priedas
(f siparei goj

imo formos pavyzdys)

ISIPAREIGOJIMAS
A5,
(vardas, pavarde)

dirbantis Siauliq tardymo izoliatoriaus
(pareigos)

susipaZinau su Siauliu t
kuriq reikalavimai ir
--Y 1-: - r r.
atsakomybe
^+d^l-^*-,L:
uZ
taisykliq paZeidiim4 man aiSkls.
fsipareigoju laikytis Siauliq tardymo izoliatoriaus
darbuotojq etikos taisykliq.
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