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PATVIRTINTA 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

direktoriaus  2022 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. V - 97 

 

 

VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS 

BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO NORMOS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos (toliau – Konservatorija, mokykla) 

bendruomenės narių elgesio normos (toliau – Elgesio normos) – dokumentas, apibrėžiantis visų 

Konservatorijos darbuotojų, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) profesinės etikos vertybines nuostatas ir 

moralaus elgesio principus, reglamentuojantis tarpusavio santykius.  

2. Elgesio normos papildo Konservatorijos bendruomenės narių teisių, pareigų, 

atsakomybės nuostatas, kurios reglamentuotos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, Pedagogų 

etikos kodekse, Konservatorijos nuostatuose, Darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašymuose ir 

kituose norminiuose teisės aktuose. 

3. Elgesio normos priimtos kaip Konservatorijos bendruomenės susitarimas ir yra 

privalomas visiems Konservatorijos bendruomenės nariams.  

4. Pagrindinės sąvokos: 

4.1. Bendruomenės nariai – mokytojai, kiti pedagoginiai ir administracijos darbuotojai, 

mokiniai, jų tėvai (rūpintojai), kiti darbuotojai;  

4.2. Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas; 

4.3. Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai; 

4.4. Elgesio normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio 

bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius elgesio normų 

nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę 

nuotaiką ir darbo ritmą.  

II. ELGESIO NORMŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Užtikrinti, kad visų Konservatorijos bendruomenės narių tarpusavio santykiai būtų 

pagrįsti pagarbos, teisingumo, žmogaus teisių pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir 

solidarumo principais.  

6.  Padėti Konservatorijos bendruomenės nariams suprasti, vertinti ir spręsti neetiško 

elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime. 

7. Apsaugoti Konservatorijos bendruomenės narius nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens 

orumui ir Konservatorijos prestižui. 

III. PAGRINDINIAI BENRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAI IR 

REIKALAVIMAI 

8. Bendruomenės nariai savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais elgesio ir veiklos 

principais: 

8.1. Pagarbos; 
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8.2. Teisingumo;  

8.3. Žmogaus teisių pripažinimo; 

8.4. Atsakomybės; 

8.5. Sąžiningumo; 

8.6. Atidos ir solidarumo.  

9. Konservatorijos bendruomenės nariai įsipareigoja:  

9.1. Aktyviai palaikyti Konservatorijos siekius, garbingai atstovauti jai, etiškai elgtis tiek 

Konservatorijoje, tiek už jos ribų, tinkamai reprezentuoti mokyklos vardą. 

9.2. Objektyviai, kompetentingai vertinti kito darbus ir pastangas, atskleidžiant 

nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems.  

9.3. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareigas, deleguotas bendruomenės nariui 

Konservatorijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir kituose norminiuose aktuose. 

9.4. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu Konservatorijos bendruomenės 

nariu bei savivaldos institucijomis. 

9.5. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų 

tautybių, rasių bei politinių įsitikinimų atstovams. Vengti asmens orumo žeminimo, įžeidinėjimų, 

bauginimo ar priešiško elgesio;  

9.6. Saugoti konservatorijos turtą. Nenaudoti konservatorijos vardo ir išteklių privačiam 

verslui, politinei, religinei veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti; 

9.7. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą, teisėtą viešųjų ir privačių interesų derinimą, kaip 

tai apibrėžia LR įstatymai;  

9.8. Netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, netvarka, nesąžiningumu, 

sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį konservatorijos bendruomenės nariui. Informacijos 

apie neteisėtus vadovų veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo Konservatorijai 

pažeidimu. 

10. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ir joje dirbantys asmenys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais antikorupcinio elgesio 

standartais (pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo 

įstatymo Nr. XIV-471 13 straipsnio 2 dalį).  

IV. PEDAGOGŲ ETIKOS PRINCIPAI 

11. Pagarbos principas – pedagogas pripažįsta, kad bendravimas su mokiniais, jų tėvais 

(rūpintojais), kitais šeimos ir įstaigos bendruomenės nariais grindžiamas asmens orumo ir 

nelygstamos vertės pripažinimu bei pasitikėjimu, taip kuriant saugią, atvirą, savivertę ir kūrybiškumą 

skatinančią atmosferą. 

12. Teisingumo principas – pedagogas pripažįsta mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, 

atsižvelgia į kiekvieno mokinio socialinės, kultūrinės aplinkos ypatumus ir yra nešališkas 

vertindamas kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, ugdymosi poreikius, mokinių ar jų grupių 

dalyvavimą bendruomenės gyvenime, spręsdamas konfliktus. 

13. Žmogaus teisių pripažinimo principas – pedagogas nepažeidžia mokinio teisių ir teisėtų 

interesų, vadovaujasi lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, 

rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytų įtakos jo elgesiui profesinėje veikloje.  
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14. Atsakomybės principas – pedagogas veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina savo 

profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti pedagoginį darbą – ugdyti remiantis 

kiekvieno mokinio gebėjimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais. 

15. Sąžiningumo principas – pedagogas teikia teisingą informaciją apie savo patirtį, profesinę 

padėtį ir kompetenciją, savo profesinėje veikloje sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi 

Konservatorijos Darbo tvarkos taisyklėmis, nepiktnaudžiauja nei savo padėtimi, nei mokinio 

(mokinių) pasitikėjimu, jų nenaudoja asmeninės naudos tikslais. 

16. Atidos ir solidarumo principas – vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu, 

žmogiško solidarumo nuostatomis pedagogas bendrauja su mokiniais, jų tėvais (rūpintojais), kitais 

mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros mokinių savijautos, savo 

empatija ir veiksmais įrodydamas suprantąs mokinio (mokinių) emocinę būseną. 

17. Konservatorijos pedagogai laikosi pagrindinių bendruomenės narių elgesio ir veiklos 

principų ir reikalavimų.  

V. MOKINIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS 

 

18. Mokinių elgesį ir etiką reglamentuoja Mokinių elgesio normos, su kuriomis mokinius 

pasirašytinai supažindina klasės vadovas. Dokumentas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 

19. Mokiniai laikosi pagrindinių bendruomenės narių elgesio ir veiklos principų ir 

reikalavimų.  

VI. MOKINIŲ TĖVŲ (RŪPINTOJŲ) IR KITŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESYS IR 

ETIKA 

 

20. Mokinių tėvai (rūpintojai) ir kiti bendruomenės nariai aptardami Konservatorijos veiklą 

elgiasi korektiškai, informaciją teikia tik objektyviai ją įvertinę.  

21. Mokinių tėvai (rūpintojai), kiti bendruomenės nariai gerbia ir puoselėja Konservatorijos 

tradicijas.  

22. Iškilus mokymosi ar kitokio pobūdžio konfliktams, mokinio tėvai (rūpintojai) mokykloje 

lankosi iš anksto suderintu laiku.  

23. Mokinių tėvai (rūpintojai), kiti bendruomenės nariai laikosi pagrindinių bendruomenės 

narių elgesio ir veiklos principų ir reikalavimų.  

VII. PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS 

24. Elgesio normų reikalavimų pažeidimus nagrinėja Konservatorijos direktoriaus sudaryta 

Etikos komisija, reikalui esant – ir kitos komisijos (Vaiko gerovės ir kt.), savivaldos institucijos.  

25. Visi Konservatorijos bendruomenės nariai turi teisę kreiptis į Etikos komisiją dėl elgesio 

normų pažeidimų. Pareiškimai raštu pateikiami į Konservatorijos raštinę, adresuojami Etikos 

komisijai. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai su faktą pagrindžiančia medžiaga. 

Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi. 

26. Pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi, turi būti įvykę ne anksčiau negu prieš vieną mėnesį.  

27. Už elgesio normų pažeidimus gali būti taikomos moralinio poveikio priemonės (pvz., 

žodinė pastaba, įspėjimas ir pan.) arba drausminės nuobaudos, numatytos LR įstatymuose.  
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Atsakomybė už Elgesio normų reikalavimų laikymąsi – asmeninis kiekvieno 

bendruomenės nario įsipareigojimas ir garbės reikalas.  

29. Elgesio normų reikalavimų pažeidimas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pedagogų veiklą, teisę 

į asmens garbę ir orumą ir kt. 

30.  Konservatorijos bendruomenės narių elgesio normos įsigalioja jų patvirtinimo 

Konservatorijos direktoriaus įsakymu dieną.  

31. Konservatorijos bendruomenės narių elgesio normos skelbiamos viešai Konservatorijos 

internetinėje svetainėje.  

_______________________________________________ 

 

 

SUDERINTA: 

Konservatorijos tarybos 2022 m. kovo 30 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. KT-2) 


