
 

PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGĄ  

„APSKRITASIS STALAS“ 

 

ETIKOS KODEKSAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Kodekso paskirtis ir tikslas 

1. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) etikos kodeksas 

(toliau – Kodeksas) nustato pagrindines PAS Valdybos, Prezidento, Kontrolės komisijos, 

Biuro, Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei PAS Valdybos ir (arba) 

Prezidento šaukiamų darbo grupių ir komitetų, PAS Asamblėjoje renkamų ir kitų PAS valdymo 

organų paskirtų (įgaliotų) PAS atstovų (toliau kartu – PAS struktūros) bei PAS narių ir 

stebėtojų (PAS bendruomenė) etikos taisykles bei principus ir reglamentuoja elgesį vykdant 

veiklą PAS arba atstovaujant PAS. 

2. Šio Kodekso tikslas  - užtikrinti tvarią, tikslingą, etišką ir skaidrią PAS veiklą bei palankias 

ir įtraukias sąlygas PAS bendruomenei PAS veikloje. 

3. Kodekse vartojamos sąvokos: 

3.1. Sustabdyta narystė – AS narės statusas, panaikinantis teisę dalyvauti AS sprendimų 

priėmime, atleidžiantis nuo AS narės pareigybių ir draudžiantis  naudotis AS narių teisėmis. 

3.2.  Asamblėja – AS eilinis visuotinis narių susirinkimas. 

3.3. Prezidentas – AS prezidentas. 

3.4. Viceprezidentas – AS viceprezidentas. 

3.5. Valdyba – AS valdyba. 

3.6. Valdybos narys – AS valdybos narys. 

3.7. Kontrolės komisija – AS kontrolės komisija. 

3.8. Narys – AS organizacija narė. 

3.9. Stebėtojas – AS organizacija (ar neformali grupė) narė - stebėtoja. 

3.10.  Įstatai – AS įstatai. 

3.11. Biuras – AS biuras. 

3.12. PJRT – Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba 

 

2 straipsnis. Kodekso taikymas 

1. Šis Kodeksas yra taikomas visiems Kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams. 

2. Atskiri kodekso straipsniai (dalys) gali būti taikomi atskiroms subjektų grupėms. 

 

II. PAS STRUKTŪRŲ ELGESIO PRINCIPAI 

 

3 straipsnis. Pagrindiniai PAS struktūrų elgesio principai 

1. PAS veiklos ir profesinė etika grindžiama šiais veiklos ir elgesio principais: pagarbos 

žmogui, teisingumo, atsakomybės, lojalumo, nesavanaudiškumo, sąžiningumo, nešališkumo, 

padorumo, politinio neutralumo, pavyzdingumo, viešumo ir skaidrumo.  

 

Pagrindiniai PAS elgesio principai yra šie: 

● Skaidrumas. Atskaitinga organizacijoms narėms ir visuomenei, informacija viešinama ir 

prieinama visuomenei. 

●  Inovatyvumas. Naujų idėjų įgyvendinimas, pritaikant naujus metodus PAS veikloje. 



● Savanorystė. Skatinti savanorišką veiklą PAS ir PAS organizacijose narėse, taip ugdant jaunų 

žmonių pilietiškumą 

● Atvirumas. Tolerantiška, vienijanti ir priimanti ir išklausanti naujus požiūrius. 

● Demokratiškumas. Atsižvelgianti į narių nuomonę bei taikanti brandžios demokratijos 

principais pagrįstas sprendimų priėmimą. 

 

4 straipsnis. Pagarbos ir nediskriminavimo principas 

 

2. PAS struktūrų nariai turi gerbti kitus PAS struktūrų narius bei PAS narių atstovus, 

nediskriminuoti  lyties,  rasės  ar  tautinės  kilmės,  religijos  ar  tikėjimo, įsitikinimų,  negalios, 

amžiaus, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ar kitu pagrindu. 

3. PAS struktūrų nariai turi gerbti ir paisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų 

teisės aktų bei PAS veiklą reglamentuojančių dokumentų. 

4. PAS struktūrų nariai turi etiškai elgtis PAS susirinkimų ir renginių metų bei veikiant PAS 

vardu už PAS veiklos ribų. 

5. PAS struktūrų nariai turi neskatinti ir netoleruoti konfliktinių situacijų kolektyve, kilusius 

nesutarimus spręsti diplomatiškai, aptariant juos tarpusavyje arba kreipiantis į kompetentingus 

subjektus, galinčius padėti. 

6. PAS struktūrų nariai turi asmeniškai informuoti kolegas apie pastebėtas jų daromas ar 

padarytas klaidas, savo pastabas pateikti korektiškai, esant poreikiui, suteikti pagalbą arba 

pateikti konstruktyvius siūlymus. 

 

 

5 straipsnis. Nešališkumas ir nepriklausomumas 

 

1. PAS struktūrų nariai turi veikti išimtinai PAS interesais, vengti interesų konflikto, o jam 

esant, nusišalinti nuo sprendimų priėmimo. 

2. PAS struktūrų nariai priimdami sprendimus turi būti teisingi ir nešališkas, užtikrinti, kad jų 

priimami sprendimai būtų teisėti ir objektyvūs, asmeniškai už juos atsakyti ir būti pasirengęs 

pateikti jų priėmimo motyvus; 

3. PAS struktūrų nariai turi būti tolerantiški, viešai nereikšti asmeninių simpatijų ar antipatijų 

vadovams, kolegoms, visuomenės veikėjams, visada išlikti objektyviems ir nešališkiems; 

4. PAS struktūrų nariai turi nepiktnaudžiauti PAS Prezidento, Viceprezidento, Valdybos 

nario, Biuro nario, Kontrolės komisijos nario, PSJRT nario statusu, nenaudoti jo asmeniniams 

interesams; 

5. PAS struktūrų nariai turi netoleruoti kolegų daromų teisės pažeidimų ir elgesio, 

nesuderinamo su šio Kodekso ar kitų teisės aktų reikalavimais, apie sprendimus, kurie 

prieštarauja teisės aktams, pranešti PAS Prezidentui arba Kontrolės komisijai; 

6. PAS struktūrų nariai reikšdami asmenines politines pažiūras ir įsitikinimus, neskatinti PAS 

bendruomenės, kitų socialinių grupių ir visuomenės supriešinimo, nesantaikos kurstymo; 

7. PAS struktūrų nariai turi kadencijos (veiklos) pradžioje kitiems atitinkamos PAS 

struktūros nariams išviešinti galimus interesų konfliktus. 



6 straipsnis. Konfidencialumas 

Vadovaudamiesi konfidencialumo principu PAS struktūrų nariai negali atskleisti 

konfidencialios informacijos, taip pat asmens duomenų, kurių atskleidimas pažeistų Europos 

Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktus bei būtų nesuderinamas su PAS asmens 

duomenų tvarkomis. 

 

7 straipsnis. Kompetencija ir pareigingumas 

1. PAS struktūrų nariai turi gerai išmanyti Panevėžio jaunimo politiką, regioninę jaunimo 

politiką, Lietuvos jaunimo politiką ir nacionalinę politiką bei būti susipažinę su PAS vidiniais 

dokumentais. 

2. PAS struktūrų nariai turi būti atsakingi už savo pačių elgesį, turimų pareigų ir prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymą laiku, profesionaliai ir dalykiškai. 

3. PAS struktūrų nariai turi reaguoti į kitų PAS struktūrų narių padarytus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų, PAS veiklą reglamentuojančių dokumentų pažeidimus. 

4. PAS struktūrų nariai turi gilintis į sprendžiamo klausimo esmę, vengti skubotumo ir 

paviršutiniškumo. 

5. PAS struktūrų narys teikdamas oficialius ir (ar) viešus komentarus PAS (-ų) vardu apie 

PAS veiklą, uždavinių įgyvendinimą, nereikšti asmeninės nuomonės, jeigu ji yra 

nesuderinama su PAS tikslais, pozicija ar interesais; 

6. PAS struktūrų narys, laikydamasis aptartų nuostatų, taip pat nuostatų, kurios nėra įsakmiai 

įvardytos, tačiau konkrečioje situacijoje pagal visuotinai priimtinas elgesio normas turėtų būti 

pasirenkamos kaip teisingo ir etiško elgesio modelis, turi vadovautis šiais moraliniais 

orientyrais: 

5.1. saugoti profesinę garbę ir elgtis taip, kad savo elgesiu ar veiksmais nediskredituotų savo 

vardo ir PAS autoriteto. 

5.2. visada atminti, kad savo elgesiu ir veiksmais jis rodo pavyzdį ir kad pagal jo elgesį bei 

įvaizdį sprendžiama apie visą PAS, Panevėžio miesto jaunimo politikos sistemą. 

 

III. PAS BENDRUOMENĖS ELGESIO PRINCIPAI 

 

8 straipsnis. Pagrindiniai PAS narių ir stebėtojų elgesio principai 

Pagrindiniai PAS narių ir stebėtojų elgesio principai yra šie: 

1) tarpusavio pagarbos ir supratimo; 

2) sąžiningumo; 

3) padorumo. 

 

9 straipsnis. Tarpusavio pagarba ir supratimas 

1. PAS nariai ir stebėtojai PAS veikloje turi veikti gerbdami PAS bendruomenę, PAS vertybes 

bei kitų PAS narių ir stebėtojų puoselėjamas vertybės, jų ir PAS struktūrų atstovų 

nediskriminuodami Kodekso 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. 

2. PAS narių ir stebėtojų atstovai dalyvaudami PAS veikloje ir sprendimų priėmime turi paisyti 

etiškų bendravimo normų. 

3. PAS nariai ir stebėtojai savo veiklomis nekonkuruoja su PAS, o PAS savo veiklomis 

nekonkuruoja su PAS nariais arba stebėtojais, išskyrus atvejus, kai yra abipusis susitarimas 

bendradarbiauti vienokio ar kitokio klausimo ribose. 

 

10 straipsnis. Sąžiningumas 



1. PAS nariai ir stebėtojai, veikdami PAS, turi vengti bet kokios nesąžiningos veiklos, 

nebandyti nesąžiningai paveikti PAS struktūrų ar kitų PAS narių ir stebėtojų siekiant sau 

palankaus sprendimo. 

2. PAS nariai ir stebėtojai turi vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus PAS ir kitiems PAS 

nariams ir stebėtojams. 

 

11 straipsnis. Padorumas 

1. PAS nariai ir stebėtojai (jų atstovai) viešojoje erdvėje turi elgtis sąžiningai, korektiškai, 

mandagiai, garbingai, neįžeidinėti kitų organizacijų, juridinių asmenų dalykinės reputacijos ar 

žmogaus garbės ir orumo, apibūdinti save pagal savo nuopelnus, o ne menkinti kitus PAS 

narius ir (ar) stebėtojus. 

2. PAS nariai ir stebėtojai turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

3. PAS nariai ir stebėtojai turi gerbti teisėtus PAS Asamblėjos sprendimus. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12 Kodekso įgyvendinimas 

1. Sprendimus, susijusius su šio Kodekso pažeidimais, priima PAS Asamblėja, gavusi PAS 

kontrolės komisijos išvadą. 

2. Dėl galimo šio Kodekso pažeidimo PAS struktūros ir (ar) PAS nariai ir stebėtojai gali 

kreiptis  į  PAS kontrolės  komisiją  PAS įstatų  ir  PAS kontrolės  komisijos  reglamento 

nustatyta tvarka. 

3. Už šio Kodekso nesilaikymą PAS struktūrų nariai Asamblėjos sprendimu gali būti: 

1) įspėti; 

2) pašalinti iš pareigų. 

4. Už šio Kodekso nesilaikymą PAS nariai ir stebėtojai Asamblėjos sprendimu gali būti: 

1) įspėti; 

2) pašalinti iš PAS. 

5. PAS nariams be šio straipsnio 4 dalyje nurodytų nuobaudų taip pat gali būti sustabdyta 

narystė. 

 

13 Kodekso įsigaliojimas ir taikymas 

1. Šis Kodeksas priimamas ir keičiamas PAS Asamblėjos sprendimu. 2/3 PAS Asamblėjoje 

dalyvaujančių PAS narių balsų dauguma. 

2. Šis Kodeksas įsigalioja 2022 m. gegužės 27 d. 

3. Šis Kodeksas taikomas santykiams, atsiradusiems Kodeksui jau įsigaliojus. 
 
 
 
 
 

 
Prezidentė Gabrielė Kučytė   

 


