Pratarmė
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS), įkurta XX-ojo amžiaus
pradžioje, jungia demokratinės valstybės naudai ir žmonių gerovei veikiantį progresyvų Lietuvos
jaunimą. LSDJS nariai yra ištikimi demokratinio socializmo doktrinai ir savo veiklą grindžia
socialdemokratine etika, kurios pagrindinės tezės yra išdėstytos šiame etikos kodekse.
Socialdemokratinės idėjos mus įpareigoja ginti demokratiją ir žmonių laisvę, siekti
lygybės, atsakomybės ir bendruomeniškumo principų įgyvendinimo Siekdami vienyti kairiųjų
pažiūrų jaunimą ir atstovauti jų ir visuomenės interesus, įsipareigojame: ginti socialdemokratines
vertybes ir jas atstovauti, nepamiršti istorinių patirčių ir pamokų, priešintis galioms, kurios kėsinasi
į demokratiją, lygybę, įvairovę ir gerovės valstybę.
Empatija, bendrumo jausmas, atvirumas, skaidrumas, teisingumas, tolerancija, atjauta,
asmens orumas, išmintis, kritinis mąstymas, savišvieta, drąsa, darbštumas – jaunojo socialdemokrato
savybės. LSDJS nariai siekia kurti solidaresnę Europą ir teisingesnį pasaulį visiems jo gyventojams.
Šiuo etikos kodeksu siekiama įtvirtinti bendrąsias jaunųjų Lietuvos socialdemokratų
darbo ir elgsenos nuostatas.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS
ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. LSDJS etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia socialdemokratinės etikos ir veiklos
principus, kuriais privalo vadovautis Organizacijos narys.
2. Šis kodeksas reglamentuoja LSDJS narių elgesio principus ir atsakomybę už šio Kodekso
nuostatų pažeidimus.
3. Kodeksas priimamas, papildomas ar koreguojamas LSDJS konferencijų metu. Sprendimai
priimami balsuojant ir įsigalioja esant daugumai (t.y. esant kvorumui ir kai už sprendimą
pasisako daugiau nei 50 proc. konferencijoje dalyvaujančių delegatų).
4. Kodekse vartojami trumpiniai:
4.1. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – LSDJS;
4.2. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencija, turinti visas visuotinio
susirinkimo teises – Konferencija;
4.3. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kontrolės komisija – Kontrolės
komisija;
4.4. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos narys – Valdybos narys;
4.5. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas – Pirmininkas;
4.6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyrius – Skyrius;
4.7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – Organizacija;
4.8. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys – Narys.
4.9. Kodekso pažeidimas – tai šiame Etikos kodekse nustatytų organizacijos narių elgesio
pažeidimas, padarytas dėl organizacijos nario kaltės;

II SKYRIUS

5.

Kodekso tikslai ir uždaviniai:
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5.1. Etikos kodekso nuostatų paskirtis – siekti LSDJS narių garbės ir orumo; etikos,
moralės ir dorovės galią panaudoti kairiųjų pažiūrų plėtrai ir kompetencijų ugdymui,
įgyvendinant visuomenėje galiojančias ir pripažįstamas etikos normas, jų sampratą. Etikos
kodeksas taikomas visiems LSDJS nariams;
5.2. Vadovaujantis Lietuvoje pripažintomis etikos ir teisės normomis, LSDJS siekia padėti
savo nariams ugdyti demokratiją, derinti asmeninius, bendruomenės (skyrių) bei valstybės
interesus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių, užkirsti kelią neetiškam
elgesiui.
III SKYRIUS
PAGRINDINIAI ORGANIZACIJOS NARIŲ VEIKLOS IR ELGESIO PRINCIPAI

6.

LSDJS narys ir socialdemokratinė etika, vertybės:
6.1. Narys yra už lyčių ir visų žmonių lygybę. Turi siekti lyčių pariteto (lygybės) principų.
6.2. Narys siekia ugdytis ir tobulėti, padeda ugdytis ir tobulėti kitiems.
6.3. Narys yra prieš bet kokias patyčias bei diskriminaciją, smurto ir jėgos naudojimą.
6.4. Narys sąžiningai moka mokesčius ir atlieka savo pareigas valstybei.
6.5. Narys saugo, palaiko ir vysto ekologišką ir darnią aplinką.
6.6. Narys negali apsvaigęs pasirodyti viešumoje, piktnaudžiauti psichiką ir elgesį
veikiančiomis medžiagomis. Narys pasisako (vadovaujasi) už saikingą ir kultūringą
alkoholio bei tabako gaminių vartojimą, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai jam suteikia
teisę juos vartoti.

7.

Sąjungos narių tarpusavio santykiai:
7.1. Narys nepripažįsta hierarchijos, visi organizacijoje ir už jos ribų yra lygūs, nepaisant
einamų pareigų.
7.2. Narys turi vengti bet kokios diskriminacijos - teikti privilegijų dėl rasės, lyties,
tautybės, socialinio statuso ir pan.
7.3. Narys visus sprendimus priima balsuojant (tiek slaptai, tiek viešai), pripažįsta
demokratinės daugumos viršenybę.
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7.4. Nariai diskutuoja, pasitelkę argumentus ir faktus, gerbdami oponentą, vengdami
asmeniškumų ir ypač įžeidimų. Diskusijose nepageidautina pertraukti oponentą, jį tildyti
ar perrėkti.
7.5. Organizacijos viduje gali virti diskusijos ir vyrauti skirtingi požiūriai, tačiau
viešumoje reikia stengtis išlaikyti vieningą organizacijos poziciją. Savąją nuomonę
pateikti tik įvardinant, kad tai yra asmens asmeninė nuomonė.
7.6. Nariai savo tarpe turi laikytis solidarumo principo - ginti vieni kitus nuo nepagrįstos
kritikos ir netinkamos įtakos. Tačiau LSDJS nariai gali ir turi kritikuoti kitą narį, jei jis
nesilaiko socialdemokratinės etikos, pažeidžia ar kitaip ignoruoja socialdemokratines
vertybes, priima ne socialdemokratinius sprendimus. Kritika, visų pirma, turi būti išsakyta
asmeniškai ir tik jei nėra į ją atsižvelgiama, ją išsakyti viešai LSDJS bendruomenei.
7.7. Narys negali kritikuoti žmogaus gyvenimo būdo ir privalo gerbti kiekvieno žmogaus
orumą, unikalumą ir gyvenimo būdo pasirinkimą.
7.8. Narys vengia apkalbų, šmeižto ir prasimanymų apie kitus asmenis skleidimo.
7.9. Narys negali daryti politinio, psichologinio ar kitokio spaudimo kitiems organizacijos
nariams. Narys negali būti verčiamas daryti to, kas jam yra nepriimtina.
7.10. Nariai, dėl savo kaltės ir sprendimų, padarę nuostolių kitam nariui, organizacijai ar
turto savininkui, iš savo asmeninių lėšų privalo atlyginti patirtą žalą.

8.

Etikos reikalavimai vadovaujantiems organams:
8.1. Organizacijos vadovaujamieji organai privalo būti nešališki visais sprendžiamais
klausimais, rodyti pavyzdingą elgesį tiek Organizacijoje, tiek už jos ribų.
8.2 Aktyviai bendrauti ir pagal galimybes dalyvauti Skyrių organizuojamuose
renginiuose, skleisti kairiąsias pažiūras ir atstovauti jas tiek regioniniu, nacionaliniu, tiek
tarptautiniu lygiu.
8.3. Vykdyti kituose Organizacijos reglamentuose nustatytas pareigas.
8.4. Savo veikloje išlaikyti lyčių lygybės principą.

9.

Organizacijos ir jos Narių informacijos sklaida:
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9.1. Narys įsipareigoja informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) ar tapo žinoma
kitais būdais, neskelbti viešai, neatskleisti, neprarasti, neperduoti ir nekomentuoti
asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti.
9.2. Nariui draudžiama dokumentuose ir Organizacijos kompiuteriuose laikomą
informaciją naudoti privačių interesų tenkinimui.
9.3. Narys privalo užtikrinti jam patikėtų dokumentų konfidencialumą.
9.4. Informacija apie Organizacijos Narį tretiesiems asmenims teikiama tik Valdybos
sprendimu.
10. Individualūs Narių įsipareigojimai:
10.1. Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus.
10.2. Nesinaudoti LSDJS nuosavybe ne Organizacijos veiklai, taip pat nesinaudoti su
Organizacija susijusia informacija kitaip, negu nustato Organizacijos vidaus dokumentai,
siekiant asmeninės naudos.

11. Santykiai su kitomis institucijomis, organizacijomis ir visuomene:
11.1. Nariai, deleguoti į valstybės ar savivaldos tarnybą, o taip pat piliečių išrinkti į
valstybės ar savivaldos valdymo įstaigas, tarnauja žmonėms ir vadovaujasi
socialdemokratinėmis vertybėmis ir socialdemokratinės politikos principais.
11.2. Eidamas politinio pasitikėjimo pareigas, Narys pasisako už demokratinio valdymo
plėtrą ir sprendimų priėmimo decentralizavimą, didina visuomenės pasitikėjimą valstybe
ir savivalda, saugo ir kuria nepriekaištingą demokratinės valdžios ir savivaldybių
institucijų reputaciją.
11.3.

Į

atsakingas

pareigas

deleguojamas

LSDJS

Narys

turi

vadovautis

socialdemokratine etika, būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kompetencijos ir
pareigoms eiti tinkamą išsilavinimą.
11.4. Narys, einantis pareigas valstybės ar savivaldos institucijose, privalo būti teisingas,
nešališkas, užtikrinti, kad jo priimami sprendimai būtų teisėti ir objektyvūs, be
savanaudiškų paskatų.
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11.5. Narys privalo vengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinti ir stengtis
nedaryti jokio poveikio sprendimuose, kurie susiję su jo paties ar jo artimųjų privačiais
interesais.
11.6. Narys, einantis pareigas valstybės ar savivaldos institucijose, kuriam teisėsaugos ar
teisėtvarkos institucijos pareiškė įtarimus, privalo kuo greičiau stabdyti savo įgaliojimus
ir visokeriopai bendradarbiauti su teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijomis. Kol vyksta
procesai ir nėra įsiteisėję sprendimai, narys stabdo narystę ir LSDJS arba tą padaro
LSDJS valdymo organai.
11.7. Narys, einantis pareigas valstybės ar savivaldos institucijose, turi nepasiduoti
valdžios ir valdymo institucijų, pareigūnų, visuomenės informavimo priemonių, atskirų
piliečių bei interesų grupių neteisėtai įtakai.
12. Nariai ir politinė veikla:
12.1. Visi Organizacijos Nariai turi bendradarbiauti ir padėti vienas kitam ir bendrai
siekti numatytos politinės programos tikslų. Narių santykiuose sąvoką „konkurencija“ ir
jos esmę turi keisti sąvokos „bendradarbiavimas“, „kooperacija“, bei „solidarumas“.
12.2. Svarbūs Organizacijos projektai ir darbai vykdomi skaidriai ir tik juos pasidalinus
su komandos nariais, aiškiai apibrėžus kompetencijų ribas ir atsakomybę.
12.3. LSDJS Narys konfliktus sprendžia demokratiškai: kalbantis, išklausant abi
konfliktuojančias puses ir siekiant kompromiso.
12.4. Narys, ketindamas kandidatuoti į organizacijos valdymo organus, turi susirasti
organizacijos narius, kurie laiduotų už kandidatą. Kandidatuojantis narys negali nuslėpti
svarbios informacijos, kuri gali pakenkti laiduotojų ir organizacijos reputacijai.
13. Kodekso nuostatų laikymosi kontrolė ir priežiūra:
13.1. Pranešimus ar informaciją apie organizacijos narių elgesį, kuriuo buvo pažeistas ar
galimai pažeistas Etikos kodeksas (toliau – Etikos pažeidimas), tiria Kontrolės komisijos
nariai pateikdami savo išvadas Valdybai.
13.2. Nariui iškilus klausimų dėl Kodekse numatytų nuostatų, konsultacijas teikia
Kontrolės komisija.
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13.3. Kontrolės komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją
(organizacijos nario skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią
informaciją) apie organizacijos nario galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija
nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.
14. Atsakomybė už Kodekso pažeidimus:
14.1. Organizacijos Nariams drausminės nuobaudos už nustatytą Kodeksų normų
pažeidimą skiria Valdybos nariai, tik po Kontrolės komisijos išvados.
14.2. Kontrolės komisija, nustačiusi, kad pažeistos Kodekso nuostatos, atsižvelgiant į
pažeidimo mažareikšmiškumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir
siūlyti neskirti nuobaudos.
14.3. Kontrolės komisija gavusi informaciją apie galimai pažeistą Kodeksą per 20 d.d.
turi šį atvejį išnagrinėti ir pateikti savo išvadas Valdybai.
14.4. Valdyba gavusi Kontrolės komisijos išvadas apie galimai pažeistą Kodeksą,
sprendimą dėl šio atvejo turi priimti per 5 d.d.
14.5. Organizacijos Nariui už šio Elgesio Kodekso pažeidimą gali būti skiriama viena iš
žemiau paminėtų nuobaudų:
14.5.1. Įspėjimas.
14.5.2. Narystės sustabdymas.
14.5.3. Šalinimas iš Organizacijos.
14.6. Organizacijos Nario atsakomybę lengvina tai, kad jis:
14.6.1. Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo, atlygina pažeidimu padarytą žalą.
14.6.2. Viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo.
14.6.3. Padeda tyrimo metu išaiškinti tiesą.
14.6.4. Praneša apie kitokias dėmesio vertas, atsakomybę lengvinančias
aplinkybes.
14.7. Organizacijos Nario atsakomybę sunkina tai, kad jis:
14.7.1. Per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai.
14.7.2. Viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų.
14.7.3. Trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų
duomenų arba pateikia klaidingus.
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14.7.4. Pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.
IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. LSDJS Nariai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai
supažindinamas kiekvienas organizacijos narys. Naujai priimami nariai su šiuo Kodeksu
pasirašytinai susipažįsta iš karto po prašymo dėl įstojimo į Organizaciją pateikimo.
16. Kodekso nuostatos peržiūrimos kartą į du metus. Neeilinį Kodekso peržiūrėjimą inicijuoja
Organizacijos Pirmininkas, Valdybos nariai arba Kontrolės komisija.
17. Apie Kodekso pakeitimus Narys yra informuojamas savo Skyriaus pirmininko. Kodekso
pakeitimai įsigalioja sekančią dieną po jų patvirtinimo Konferencijoje.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos

Agnė Goldbergaitė

Pirmininkė
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