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ZmZmenIU MoKyKLos-DARZELI0,,vAIKySTES DyARAS"

ETIKOS KOIVIISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BEI\DROSIOS NUOSTATOS

l. LieLmafiq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" etikos komisijos darbo reglamentas (toliau

reglamentas) nustato ZieLmari4mokyklos-darLelio,,Vaikystes dvarasoo (toliau - istaiga) etikos

komisijos (toliau - komisija) darbo tvark4.

2. Komisija atlieka Sias funkcijas:

2.1. priima ir svarsto pasiulymus tobulinti ZieLmari4mokyklos-darilelio,,Vaikystes dvaras"

etikos nonnas, inicijuoja jq papildymus ar pataisas;

2.2, prilinrl kaip laikomasi etikos nonnq;

2.3. priima ir svarsto istaigos bendruomenes nariq pra5ymus del etikos nonnrl

paZeidimq;

2.4. priima rekomendacinio pobudZio nutarimus ir teikia pasitilymus istaigos

direktoriui del nuobaudq uZ etikos nornq paZeidimus skyrimo.

3. Komisijos veiklos pagrindas yra istaigos direktoriaus isakymas del komisijos

sudarymo.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasiZieLmarit4mokyklos-darLelio,,Vaikystes dvaras" nuostatais,

istaigos etikos normomis, Siuo komisijos darbo reglamentu ir kitais teises aktais.

5. Komisija klausimus svarsto kolegialiai, objektyviai ir neSaliSkai, atsiZvelgdama i

visas reik5mingas aplinkybes bei informacij4, taip pat iteisingumo, protingumo ir
s4Ziningumo principus.

II. KOMTSTJOS NARTTErSES rR PARETGOS

6. Atlikdama tyrimq komisija turit teisg:

6.1. apklausti istaigos darbuotojq, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius



su tiriama veikla;

6.2. apklausti skundo autoriq ir i5siai5kinti apie jo Zinomq informacijq del lstaigos

darbuotojo netinkamo ir nes4Ziningo elgesio, neatitinkandio patvirtintq lstaigos etikos normq;

6.3. teises aktq nustatyta tvarka susipaZinti su reikiamais dokumentais ir gauti jq

nuora5us (kopijas) ir kit4 tyrimui reikaling4 informacij4.

7. Atlikdama tyrim4 komisija privalo:

7.1. vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, kitais toisos aktais;

7.2.laikyti paslaptyje duomenis ir informacij4, kuriq ji suZinojo vykdydama tyrim4;

7.3. nenaudoti tyrimo metu gautq duomenq ir informacijos asmeninei ar kitq asmenq

naudai;

7.4.kol komisija nebaige tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo

tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turim4 medLiagq, kitus duomenis;

7.5. komisijos nariai privalo susilaikyti nuo preliminariq vertinimq bei i5vadq, kol

nebaigtas tyrimas ir nera komisijos iSvadq ar sprendimo.

III. KOMISIJOS SUDARYMAS

8. Etikos komisija susideda i5 5 nariq, i5rinktq atviru balsavimu. [staigos darbuotojai

atviru balsavimu i5renka 5 kandidatus iS visq trijq (,,Vaikystes dvarasoo, ,,Varpelisoo, ,,Aitvaraso')
ugdymo istaigq.

9. Balsavimo rezultatai iforminami protokolu. Protokolo i5raSas pateikiamas istaigos direktoriui,
jis komisij4 sudaro i5leisdamas isakym4.

10. Komisijos nariq kadencijos laikas yra du metai. Asmenys komisijos nariais

gali buti ne ilgiau kaip dvi kadencijas i5 eiles.

11. Nuolatiniam komisijos nariui i5ejus iB darbo, slaptu balsavimu yra renkamas

naujas komisijos narys.

12.Pirmajame posedyje komisija i5 komisijos nariq balsq dauguma i5renka komisijos

pirminink4 ir komisijos pirmininko pavaduotoj4. Komisijos pirmininkas renkamas atviru balsavimu.

Komisija balsuoja slaptai, jeigu to reikalauja daugiau kaip puse komisijos nariq.

13. Nepasibaigus komisijos pirmininko kadencijai, komisijos pirmininkas turi teisg

atsistatydinti, arba netenka igaliojimq, jeigu uZ tai balsuoja 2/3 komisijos nariq. Tokiu atveju



komisija renka nauj4 komisijos pirmininkq.

IV. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Pagrindine komisijos veiklos forma yra posedZiai. Komisijos posedZiaikviediami

pagal reikalQ- gavus ra5ytinj parei5kimq i5 istaigos direktoriaus ar bet kurio istaigos bendruomenes

nario del istaigos darbuotojo neeti5ko ir nes4Ziningo elgesio arba siekiant inicijuoti etikos normq ar

komisijos reglamento papildymus ar pataisas.

15. Komisijos posedzius kviedia ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas. Kai pirmininkas
laikinai (del tarnybines komandiruotes, atostogq, laikino nedarbingumo ir kt.) negali eiti
pareigq, jas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas.

16. Apie posedZio data,, vietq, laik4 ir darbotvarkg komisijos nariams prane5ama ne

veliau kaip prie5 tris darbo dienas iki posedZio.

17. Komisijos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 3 komisijosnariai.

18. Parei5kimus del etikos normq paZeidimo komisijai gali teikti kiekvienas istaigos

darbuotojas. Komisija nagrineja tik fiziniq asmenll parei5kimus. Del galimq etikos normq

paZeidirno galima kreiptis ne veliau kaip per SeSis menesius nuo tos dienos, kuri4
paZeidimas padarytas.

19. Parei5kimai del galimqetikos nonnqpaZaidimo iteikiami komisijospirmininkui

ra5tu. Priimami ir svarstomitik aiSkiai rnotyvuoti ir pasira5yti pareiSkimai. Anoniminiai pareiSkimai

nesvarstomi.

20. Gavusi parei5kimq apie galimq istaigos etikos normq paieidimq, komisija per 3

darbo dienas nuo tyrimo pradZios sura5o laisva forma pranesim4, kuriuo informuoja darbuotoj4 apie

pradet4 jo elgesio tyrimq, pateikia turimus duomenis apie padarytqpaLeidim4 ir pra5o pateikti

raSytini paai5kinirn4. Komisija 5i prane5im4 darbuotojui iteikia asmeni5kai. Darbuotojas, del kurio

gautas pareiSkimas, pateikia raStu paai5kinim4 per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos.

PaaiSkinimo pateikimo komisijaiterminas komisijos nariq sprendimu gali biiti pratgstas del svarbiq

prieZasdiq, nustatytq bendru kornisijos nariu sutarimu. Darbuotojas per nustatyt4laik4 paai5kinimo

nepateikus ir atsisakius ji pateikti, komisija priima sprendim4 pagalturimus faktus. Darbuotojas, su

kuriuo susijgs gautas pareiSkirnas, turi teisg dalyvauti komisijos posedyje, kuriame svarstomas su

juo susijgs pareiSkimas arba informacija.

21. Komisija, nagrinedama prasym4, iposedigali kviesti suinteresuottlpusiq



(administracijos, darb0 komisijos) atstovus, konsultuotis su specialistais.

22. Komisija, svarstydama klausimq, gali pra5yti istaigos direktoriaus atlikti tyrimq ir

pateikti iSvad4.

23. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie

nagrinejamq pra5ym4.

24. Komisijos nariq nusi5alinimo nuo parei5kimo svarstymo ar atsistatydinimo

pagrindai:

24.1. jei gautas parei5kimas del galbut padarytq etikos normq paZeidimq susijg su

komisijos nariu (komisijos narys kreipiasi i komisij4 pats arba kreipiamasi del jo), Sis

komisijos narys privalo nusi5alinti nuo parei5kimo svarstymo;

24.2. jeigu komisijos nariui komisijos sprendimu yra nustatytas istaigos etikos noffnq paZeidimas,

tai jis privalo atsistatydinti i5 komisijos nario pareigq;

24.3. komisijos narys privalo nusi5alinti nuo parei5kimo svarstymo, jei jis susijgs su

parei5keju/galimu paZeideju artimais giminystes, Seimos, svainystes rySiais. Apie tai komisijos

narys prane5a kitiems komisijos nariams;

24.4. komisijos narys privalo nusi5alinti arba gali biiti nu5alintas nuo parei5kimo

svarstymo ir kitais nenurodytais atvejais, jei komisijos nariq sprendimu yra galimas

pareiSkejo/galimo paZeidejo interestl konflikto arba sprendimo priemimo neobjektyvumo pagrindas;

24.5. komisijos narys privalo prane5ti komisijai, jei komisijos nariui bandoma daryti

itak4 del sprendimq, susijusiq su galimais etikos normq paZeidimais, priemimo. Tokiu atveju,

komisijos narys, siekdama i5vengti galimo Sali5kumo ar neobjektyvaus sprendimq priemimo,

nusiSalina nuo pareiSkimo svarstymo.

25. Komisijos darbo eiga:

25.1. komisijos pirmininkas numato posedZio datqir pakviedia visus suinteresuotus

asmenis;

25.2. prasidejus posedZiui, komisijos pirmininkas supaZindina visus posedZio

dalyvius - suinteresuotus asmenis su komisijos sudetimi ir i5siai5kina, ar ndra pageidavimq

del vieno ar kito komisijos nario dalyvavimo;

25.3. supaLindina posedZio dalyvius su svarstomo klausimo objektu;

25.4. i5klausoma suinteresuotq asmenq nuomones apie svarstomo klausimo objektq;



25.5. iSklausoma arba perskaitoma svarstomo asmens kalba;

25 .6. uLduodam i klausimai svarstomam asm eniu i ;

25.7. komisijos nariai pasako savo nuomong apie svarstom4 klausim4 ir asmeni.

26. Kornisija, i5nagrinejusi gautus parei5kimus del galimo istaigos etikos normq

paZeidimo, priima rekomendacinio pobtidZio nutarimus, teikia siiilymus jstaigos direktoriui

del nuobaudq uZ etikos normq paZeidimus skyrimo.

27. Komisijos sprendimai priimami balsq dauguma. Jei posedZio dalyviq balsai

pasiskirsto po lygiai, lernia komisijos pirmininko balsas. I5skirtiniais atvejais, kai pagal Sio

reglamento 24 punktqpriimtas komisijos nariq nusi5alinimas, sprendim4 komisijos nariai priima ne

maLiau kaip trijq dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Balsuojama tik ,,uL" arba,,prieS", susilaikyti

negalima.

28. Komisija privalo i5nagrineti gaut4 pra5ymq, priimti sprendim4 ir ra5tu informuoti

suinteresuotus asmenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo tyrimo pradZios. I Sitermin4

neiskaidiuojamas tiriamojo asmens laikinojo nedarbingumo, atostogq laikas, kai darbuotojas

iSvykgs ikursus, seminarus ar staZuotg. Prireikus komisija gali, bet ne ilgiau kaip dviem

mdnesiams, pratgsti Siame punkte nustatyt4 termin4.

29. Komisijos sprendimai iforminarni protokolu. Protokol4 ra5o komisijos sekretorius.

Protoko14 pasira5o posedZio pirmininkas ir posedZio sekretorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Sis reglamentas priimamas ir keidiamas komisijos posedZio nariq balsq dauguma.

31. Komisijos reglament4 tvirtina istaigos direktorius.

32. Komisijos nariai uZ savo veiklq atsako pagal Lietuvos Respublikos istatymus. UZ

komisijos veikl4 atsako j4 sudariusi organizacija.

33. Kiekvienas kornisijos narys yra atsakingas uZ savo si[lomus ir priimamus

sprendimus, o komisijos pirmininkas - uL komisijos priimamus sprendimus.

34. Komisijos veikla pasibaigia istaigos direktoriui priemus sprendim4 del komisijos

iSformavimo.

35. Komisija yra atsakinga ir atsiskaito istaigos direktoriui.


