
 
 

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Vandentvarkos darbuotojų profesinės etikos kodeksas 
 

 
I. Bendrosios nuostatos 

 
1. Profesinės etikos kodekso tikslas – apibrėžti veiklos sritis ir elgesio principus, skatinančius 

vandentvarkos darbuotojų, įgyvendinančių savo teises ir vykdančių nustatytas pareigas bei funkcijas, 
sąžiningumą ir jų veiklos skaidrumą ir efektyvumą. 

2. Profesinės etikos kodekse atsispindi asmeninės moralės reikalavimai, profesinės vertybės 
bei teisinės normos. 

3. Vandentvarkos darbuotojų profesinės etikos kodeksas taikomas asmenims, turintiems 
vandentvarkos ar kitą specialybę ir savo veikla mokslo ar mokymo institucijoje, valstybinėje ar 
privačioje įmonėje tiesiogiai susijusiems su vandentvarkos ūkiu ir šiame ūkyje atliekamais darbais. 

4. Atestuojamas vandentvarkos darbuotojas savo apsisprendimą laikytis profesinės etikos 
kodekso pareiškia viešame renginyje (protokoluojant) arba pasirašytinai. 
 

ll. Vandentvarkos darbuotojų veiklos etikos principai 
 

5. Pagarbos žmogui ir valstybei principas. Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos 
darbuotojas privalo: 

5.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, vidaus tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų; 

5.2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas 
užduotis, laikantis teisės aktų reikalavimų ir etikos principų. 

6. Teisingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos darbuotojas privalo: 
6.1. vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų; 
6.2. nebūti abejingu sužinojus apie netinkamus pareigūnų ar kitų asmenų veiksmus, kurie 

pažeidžia įstatymų nustatytą tvarką vandentvarkos ūkio statybos ir eksploatavimo srityse. 
7. Nesavanaudiškumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, vandentvarkos 

darbuotojas privalo: 
7.1. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar 

draugams, vykdant savo tarnybines pareigas; 
7.2. savo jėgas, žinias ir patyrimą skirti visuomenės ir valstybės labui; 
7.3. gerbti savo kolegų darbą, gerbti ir priimti jų nuomonę bei gerus pasiūlymus, pripažinti ir 

įvertinti kolegų kūrybinį indėlį ir autorines teises, pagelbėti jaunesniems amžiumi ir žemesniems 
padėtimi bei patirtimi savo profesijos ir darbo kolegoms, būti teisingu savo pavaldinių atžvilgiu, būti 
doras ir bešališkas jiems, laikytis tarnybinės etikos ir subordinacijos; 

8. Padorumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos darbuotojas privalo 
elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamu, lojaliu ir paslaugiu visuomenei, kuriai tarnauja, taip pat ir 
savo vadovybei bei kolegoms. 

9. Nešališkumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos darbuotojas 
privalo būti objektyvus ir priimant sprendimus neturėti išankstinio nusistatymo, nesinaudoti kitų 
fizinių ir juridinių asmenų klaidomis ar nežinojimu, išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri 
padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą. 

10. Atsakomybės principas. Vadovaudamasis šiuo principu, vandentvarkos darbuotojas 
privalo: 

10.1. garantuoti savo profesinę atsakomybę vandentvarkos ūkio veikloje; 
10.2. atsiskaityti už savo veiklą; 
10.3. už savo sprendimus atsakyti asmeniškai. 



  

11. Viešumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos darbuotojas privalo 
užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus, 
klientui, valstybės tarnautojams, visuomenei teikti tik objektyvią, teisingą ir nesavanaudišką 
informaciją. 

12. Pavyzdingumo principas.  Vadovaudamasis šiuo principu vandentvarkos darbuotojas 
privalo: 

12.1. savo žiniomis, elgesiu ir bendravimo kultūra kelti profesijos prestižą ir autoritetą; 
12.2. jausti atsakomybę, pagarbą, ir taktiškai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, 

siekiant geriausių galutinės veiklos rezultatų; 
12.3. būti pareigingas, darbštus, organizuotas ir sugebėti tinkamai perteikti savo žinias ir 

patyrimą kitiems, ypač pradedantiems vandentvarkos ūkio specialisto veiklą; 
12.4. profesionaliai vertinti laikmečio reikalavimus, vystant ir tobulinant vandentvarkos ūkį; 
12.5. nuolat tobulėti profesinėje veikloje, kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, nagrinėti mokslinę, 

normatyvinę ir metodinę literatūrą, analizuoti pažangų kolegų ir užsienio specialistų patyrimą 
vandentvarkos ūkio srityje; 

12.6. laiku, efektyviai, atidžiai ir profesionaliai atlikti savo pareigas, pripažinti klaidas ir jas 
taisyti. 
 

lll. Vandentvarkos darbuotojas ir jo darbas 
 

13. Vandentvarkos darbuotojas gali imtis tik tokio darbo, kurį sugeba kvalifikuotai ir 
kokybiškai atlikti. Atlikti darbus nepriekaištingai, vadovaujantis pagrindiniais profesiniais veiklos 
reikalavimais – sąžine, pareiga, atsakomybe ir garbe – iki galo ir siekiant pažangos. 

14. Vandentvarkos darbuotojas projektuodamas, statydamas ar eksploatuodamas 
vandentvarkos ūkio objektą privalo nekenkti teisėtiems žmonių interesams, siekti aplinkos būklės 
pagerinimo, teigiamų kiekybinių ir kokybinių paslaugų rodiklių bei efektyviai naudoti darbo 
įrenginius. 

15. Vandentvarkos darbuotojas, naudodamasis savo žiniomis ir patyrimu, gina profesinę 
nuomonę. 
 

lV. Baigiamosios nuostatos 
 

16. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija sieks, kad vandentvarkos darbuotojai laikytųsi šio 
profesinės etikos kodekso. Esant reikalui, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidiumas spręs ar 
jis juos pažeidė. 

17. Šis kodeksas bus nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į vandentvarkos darbuotojų ir visos 
visuomenės interesus. 
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