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VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos kodeksas (toliau – etikos kodeksas)
nustato valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų ir valstybės tarnautojų (toliau – valstybės tarnautojai) tarnybinio ir profesinio elgesio
principus, reglamentuoja valstybės tarnautojų tarpusavio santykius, elgesį tarnybos ir ne tarnybos
metu.
2. Visi VPGT valstybės tarnautojai privalo laikytis ir nepažeisti etikos kodekso nuostatų.
3. Etikos kodekso tikslas – apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis
kiekvienas valstybės tarnautojas, vykdydamas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir laisvu nuo
tiesioginių funkcijų vykdymo metu, užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą
bendradarbiams ir kitiems asmenims, užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plisti, stiprinti
atstovaujamos įstaigos ir valstybės tarnautojo autoritetą, atsakomybę už savo veiksmus visuomenei
bei kitoms institucijoms, apsaugoti nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio.
4. Etikos kodekse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose
teisės aktuose, reglamentuojančiuose tarnybinę etiką, vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ETIKOS PRINCIPAI
5. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai yra šie:
5.1. pagarbos žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojai privalo gerbti žmogų ir pagrindines
jo teises bei laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus ir
teismų sprendimus;
5.2. teisingumo. Valstybės tarnautojai privalo vienodai tarnauti visiems gyventojams
nepaisydami jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei
politinių pažiūrų, būti teisingais spręsdami prašymus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis ir
valdžia;
5.3. nesavanaudiškumo. Valstybės tarnautojai privalo vadovautis visuomenės interesais,
naudoti jiems patikėtą valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei,
atlikdami tarnybines pareigas nesiekti naudos sau, savo šeimai, savo draugams;
5.4. padorumo. Valstybės tarnautojai privalo elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkami,
nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų,
galinčių daryti įtaką, kai jie atlieka tarnybines pareigas;
5.5. nešališkumo. Valstybės tarnautojai privalo būti objektyvūs, priimdami sprendimus
vengti asmeniškumų;
5.6. atsakomybės. Valstybės tarnautojai asmeniškai atsako už savo sprendimus ir atsiskaito
už juos visuomenei;
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5.7. viešumo. Valstybės tarnautojai privalo užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų
viešumą, pateikti savo sprendimų motyvus, o informaciją gali riboti tik tuo atveju, kai tai būtina
svarbiausiais visuomenės interesais;
5.8. pavyzdingumo. Valstybės tarnautojai privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat
tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, tolerantiškais, pagarbiais ir tvarkingais.
III SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ PRIEVOLĖS
6. Valstybės tarnautojų prievolės yra šios:
6.1. nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;
6.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad
nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra;
6.3. nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti;
6.4. priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;
6.5. nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;
6.6. nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu v alstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.
6.7. nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus,
kurie sukelia interesų konfliktą ir nuo jų nusišalinti teisės aktų nustatyta tvarka;
6.8. nenaudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris
sukeltų interesų konfliktą;
6.9. nesinaudoti ir neleisti naudotis tretiesiems asmenims informacija, gauta einant
tarnybines pareigas, kitokia tvarka ir mastu, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
6.10. nepriimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių
interesų konfliktą.
IV SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ ELGESYS TARNYBOS METU
7. Valstybės tarnautojai tarnybos metu privalo:
7.1. griežtai laikytis etikos principų ir taisyklių;
7.2. sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti savo pareigas, nustatytas
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme;
7.3. elgtis nesavanaudiškai, kad būtų naudinga visuomenei ir valstybei;
7.4. vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, griežtai laikytis Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų, o apie iškilusį viešųjų ir privačių interesų
konfliktą informuoti tiesioginį vadovą;
7.5. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi bendraujant su bendradarbiais ir kitais asmenimis;
7.6. gilintis į atliekamų darbų esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, tačiau
nevilkinti atliekamų darbų;
7.7. apie pavedimus ir nurodymus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
įstatymams, kitiems teisės aktams, pranešti tiesioginiam arba aukštesnio lygio vadovui;
7.8. saugoti valstybės ir tarnybos paslaptį;
7.9. saugoti nepriekaištingą valstybės tarnautojų autoritetą;
7.10. elgtis taip, kad savo veiksmais ir elgesiu nežemintų valstybės tarnautojų vardo;
7.11. nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, pagrįstą kritiką bendradarbiui reikšti korektiškai;
7.12. laikytis visuotinai priimtų dorovės principų;
7.13. bendrauti su žmonėmis pagarbiai ir mandagiai, puoselėti savo kalbos ir elgesio
kultūrą;
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7.14. visada būti tvarkingais, užtikrinti, kad darbo vieta visada būtų švari ir tvarkinga;
7.15. tarnybinį pažymėjimą naudoti tik vykdant tarnybines pareigas teisės aktų nustatyta
tvarka, vertinti jį ir užtikrinti tinkamą jo saugojimą;
7.16. nevartoti alkoholio, psichotropinių ir narkotinių medžiagų;
7.17. neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos
neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;
7.18. nenaudoti su tarnybos veikla susijusios informacijos savo šeimos narių, kitų asmenų,
verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
V SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PAREIGŪNŲ
ELGESYS NE TARNYBOS METU
8. Pareigūnai ne tarnybos metu privalo:
8.1. elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir savo elgesiu, drausme ir kultūra būti
pavyzdžiu kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį gali būti sprendžiama apie visą
VPGT;
8.2. nepiktnaudžiauti einamomis pareigomis, nenaudoti dokumentų, patvirtinančių einamas
pareigas ir suteiktus įgaliojimus, siekiant paveikti kitus asmenis priimti asmeniškai palankų
sprendimą;
8.3. patekus į konfliktinę situaciją, dėl kurios gali nukentėti pareigūno reputacija,
nedelsiant apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;
8.4. privatų gyvenimą tvarkytis taip, kad nenukentėtų VPGT interesai ir vidaus tarnybos
pareigūno reputacija;
8.5. patekus į eismo įvykį (vairavus transporto priemonę), ar kitą konfliktinę situaciją, kuri
gali sukelti visuomenės susidomėjimą ir teisines pasekmes, nedelsiant apie tai pranešti savo
tiesioginiam vadovui;
8.6. laikytis teisės aktų reikalavimų;
8.7. viešoje vietoje nesirodyti neblaiviems, savo elgesiu nežeminti pareigūnų orumo ir
pasitikėjimo visuomenėje VPGT.
VI SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI
9. Valstybės tarnautojų tarpusavio santykiai grindžiami lygiateisiškumu, sąžiningumu,
pagarba, tolerancija, mandagumu. Valstybės tarnautojai privalo:
9.1. su bendradarbiais bendrauti mandagiai ir taktiškai;
9.2. laikytis solidarumo, ginti bendradarbius nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos;
9.3. susilaikyti nuo viešo savo ir bendradarbių asmenybės, kompetencijos ar atliekamų
funkcijų svarstymo ir vertinimo;
9.4. stengtis, kad kolektyve vyrautų tarpusavio pasitikėjimas, vengti bet kokių
priekabiavimo formų (žeminimo, įžeidimo, menkinimo, apkalbų ir šmeižimo ir pan.);
9.5. netrukdyti bendradarbiams dirbti, be pagrindo nesidomėti jų atliekamais pavedimais ir
užduotimis, neklaidinti jų įvairiais būdais;
9.6. santykius su pavaldiniais ir vadovais grįsti abipuse pagarba, geranoriškumu ir aktyvia
pagalba;
9.7. netoleruoti kitų pareigūnų ar kolegų daromų pažeidimų, ar kitokių įstatymams
prieštaraujančių veikų, sužinojus apie rengiamą ar daromą pažeidimą ar esant liudytoju, nedelsiant
pranešti apie tai kompetentingai institucijai ar įstaigai ir tiesioginiams vadovams.
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VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI VADOVAUJANTIEMS VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS
GELBĖJIMO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
10. Vadovaujantys valstybės tarnautojai privalo:
10.1. stengtis sukurti kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams,
šalinti nesutarimų priežastis;
10.2. mandagiai bendrauti su pavaldiniais ir taktiškai duoti jiems nurodymus;
10.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti asmeniškai, korektiškai ir
neįžeidinėjant;
10.4. stengtis paskirstyti darbą vadovaujamame kolektyve tolygiai, kad būtų maksimaliai
panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir profesinė kvalifikacija;
10.5. nerodyti savo simpatijų bei antipatijų pavaldiniams ir kitiems tarnautojams;
10.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;
10.7. priimant sprendimus, susijusius su tarnybine veikla, vadovautis pareigūnų
pranašumais ir nuopelnais, deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus, vengti nepotizmo
(giminių ir bičiulių protegavimo);
10.8. viešai pagerbti ypač nusipelniusius darbuotojus;
10.9. būti reikliems pavaldiniams ir visada savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Vadovautis šiuo kodeksu yra kiekvieno valstybės tarnautojo pareiga.
12. Valstybės tarnautojų etikos pažeidimai nagrinėjami valstybės tarnautojų etikos
komisijose. Departamento valstybės tarnautojų etikos komisijos sudėtį įsakymu tvirtina
departamento direktorius. Departamentui pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų etikos komisijų
sudėtį įsakymu tvirtina departamentui pavaldžių įstaigų vadovai.
13. Šio kodekso etikos pažeidimai, vertintini kaip galimi tarnybiniai nusižengimai, tiriami
teisės aktų nustatyta tvarka.
______________

