
 

LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA 

 

ETIKOS KODEKSAS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Kodekso paskirtis ir tikslas 

1. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) 

nustato pagrindines LiJOT valdybos, prezidento, kontrolės komisijos, biuro bei LiJOT valdybos 

ir (arba) prezidento šaukiamų darbo grupių ir komitetų, LiJOT asamblėjoje renkamų ir kitų 

LiJOT valdymo organų paskirtų (įgaliotų) LiJOT atstovų (toliau kartu – LiJOT struktūros) bei 

LiJOT narių ir stebėtojų (LiJOT bendruomenė) etikos taisykles bei principus ir reglamentuoja 

elgesį vykdant veiklą LiJOT arba atstovaujant LiJOT. 

2. Šis Kodeksas yra skirtas užtikrinti tvarią, tikslingą, etišką ir skaidrią LiJOT veiklą bei 

palankias ir įtraukias sąlygas LiJOT bendruomenei LiJOT veikloje. 

 

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. LIJOT STRUKTŪRŲ ELGESIO PRINCIPAI 

 

3 straipsnis. Pagrindiniai LiJOT struktūrų elgesio principai 

Pagrindiniai elgesio principai yra šie: 

1) Pagarbos ir nediskriminavimo; 

2) Nešališkumo ir nepriklausomumo; 

3) Konfidencialumo; 

4) Kompetencijos ir pareigingumo. 

 

4 straipsnis. Pagarbos ir nediskriminavimo principas 

1. LiJOT struktūrų nariai turi gerbti kitus LiJOT struktūrų narius bei LiJOT narių atstovus, 

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

amžiaus, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ar kitu pagrindu. 

2. LiJOT struktūrų nariai turi gerbti ir paisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų 

teisės aktų bei LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų. 

3. LiJOT struktūrų nariai turi etiškai elgtis LiJOT susirinkimų ir renginių metų bei veikiant LiJOT 

vardu už LiJOT veiklos ribų. 

 

5 straipsnis. Nešališkumas ir nepriklausomumas 

1. LiJOT struktūrų nariai turi atstovauti visai LiJOT bendruomenei, tiesiogiai ar netiesiogiai 

nedemonstruoti nusistatymo ar antipatijų atskiriems LiJOT nariams. 

2. LiJOT struktūrų nariai turi veikti išimtinai LiJOT interesais, vengti interesų konflikto, o jam 

esant, nusišalinti nuo sprendimų priėmimo. 

3. LiJOT struktūrų nariai turi kadencijos (veiklos) pradžioje kitiems atitinkamos LiJOT 

struktūros nariams išviešinti galimus interesų konfliktus. 

 



 

6 straipsnis. Konfidencialumas 

Vadovaudamiesi konfidencialumo principu LiJOT 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 LiJOT asmens 

duomenų tvarkomis. 

 

7 straipsnis. Kompetencija ir pareigingumas 

1. LiJOT struktūrų nariai turi gerai išmanyti Lietuvos jaunimo politiką, bei nacionalinę politiką 

bei būti susipažinę su LiJOT vidiniais dokumentais. 

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

įsipareigojimų vykdymą laiku, profesionaliai ir dalykiškai. 

3. LiJOT struktūrų nariai turi reaguoti į kitų LiJOT struktūrų narių padarytus L ietuvos 

Respublikos teisės aktų, LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų pažeidimus. 

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

paviršutiniškumo. 

 

III. LiJOT BENDRUOMENĖS ELGESIO PRINCIPAI 

 

8 straipsnis. Pagrindiniai LiJOT narių ir stebėtojų elgesio principai 

Pagrindiniai LiJOT narių ir stebėtojų elgesio principai yra šie: 

1) tarpusavio pagarbos ir supratimo; 

2) sąžiningumo; 

3) padorumo. 

 

9 straipsnis. Tarpusavio pagarba ir supratimas 

1. LiJOT nariai ir stebėtojai LiJOT veikloje turi veikti gerbdami LiJOT bendruomenę, LiJOT 

vertybes bei kitų LiJOT narių ir stebėtojų puoselėjamas vertybės, jų ir LiJOT struktūrų atstovų 

nediskriminuodami Kodekso 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. 

2. LiJOT narių ir stebėtojų atstovai dalyvaudami LiJOT veikloje ir sprendimų priėmime turi 

paisyti etiško bendravimo normų. 

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

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

bendradarbiauti vienokio ar kitokio klausimo ribose. 

 

10 straipsnis. Sąžiningumas 

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

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

palankaus sprendimo. 

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

nariams ir stebėtojams. 

 

11 straipsnis. Padorumas 

1. LiJOT 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 LiJOT 

narius ir (ar) stebėtojus. 

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

3. LiJOT nariai ir stebėtojai turi gerbti teisėtus LiJOT asamblėjos sprendimus. 



 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12 Kodekso įgyvendinimas 

1. Sprendimus, susijusius su šio Kodekso pažeidimais, priima LiJOT asamblėja, gavusi LiJOT 

kontrolės komisijos išvadą. 

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

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

nustatyta tvarka. 

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

1) įspėti; 

2) pašalinti iš pareigų. 

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

1) įspėti; 

2) pašalinti iš LiJOT. 

5. LiJOT 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 LiJOT asamblėjos sprendimu, 2/3 LiJOT asamblėjoje 

dalyvaujančių LiJOT narių balsų dauguma. 

2. Šis Kodeksas įsigalioja 2021 m. spalio [   ] d. 

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