PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
vado 2020 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. 4-429
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PASIENIEČIŲ MOKYKLOS KURSANTŲ
ETIKOS KODEKSAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos kursantų etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
VSAT) Pasieniečių mokyklos kursantų (toliau – Kursantas) veiklos ir elgesio principus,
dorovinius orientyrus, siekiant didinti jų, kaip būsimų pareigūnų, autoritetą bei formuoti teigiamą
VSAT Pasieniečių mokyklos ir VSAT įvaizdį.
II SKYRIUS
KURSANTŲ ELGESIO ETIKOS PRINCIPAI
2. Kursantų elgesys VSAT Pasieniečių mokykloje (toliau – Mokykla) ir praktikos VSAT
struktūriniuose padaliniuose ar kitose Lietuvos ir užsienio įstaigose bei laisvalaikiu grindžiamas
šiais principais: pagarbos žmogui ir valstybei, geros moralės, teisingumo, sąžiningumo,
draugiškumo, nešališkumo, nesavanaudiškumo, atsakomybės, tolerancijos ir solidarumo, padorumo,
viešumo ir konfidencialumo derinimo, pavyzdingumo.
III SKYRIUS
KURSANTŲ ELGESYS MOKYKLOJE IR PRAKTIKOS METU
3. Mokykloje ir praktikos metu Kursantas privalo:
3.1. gerbti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą, pagrindines teises ir laisves;
3.2. saugoti pasirinktos profesijos garbę, savo gerą vardą ir elgtis taip, kad savo veiksmais
ar elgesiu nežemintų Mokyklos ir VSAT įvaizdžio;
3.3. neskelbti tarnybinio naudojimo informacijos, kuri Kursantui patikėta tarnybos ar
praktikos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;
3.4. elgtis pagarbiai, vadovaujantis principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę turėti savo
įsitikinimus ir juos laisvai reikšti;
3.5. laikytis elgesio ir kalbos kultūros normų, nevartoti necenzūrinių žodžių, su visais
asmenimis bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūriam ir taktiškam;
3.6. būti dėmesingam, paslaugiam, savo elgesiu stengtis būti pavyzdžiu kitiems asmenims;
3.7. nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir
nebūti apsvaigusiems nuo jų;
3.8. rūpintis, kad mokymosi, tarnybos ir poilsio vieta visada būtų tvarkinga;
3.9. tvarkingai dėvėti uniformą: nelaikyti rankų kišenėse, nenešioti iššaukiančių aksesuarų,
šukuosenų, laikytis asmens higienos (turi būti trumpi nagai, vyrų plaukai turi būti trumpi, barzdos
nuskustos);
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3.10. gerbti ir vykdyti teisėtus būrininko ir skyrininko (jei jis paskirtas) nurodymus;
3.11. netoleruoti kitų Kursantų daromų teisės pažeidimų, imtis priemonių užkirsti kelią
daromiems pažeidimams, apie Kursanto netinkamą elgesį informuoti tiesioginius vadovus, jų nesant
– Mokyklos budėtoją.
4. Kursantų mokymosi sąžiningumo principą mokymosi procese pažeidžia:
4.1. nusirašinėjimas mokymosi pasiekimų vertinimo metu arba leidimas nuo savo darbo
nusirašyti kitam Kursantui;
4.2. pasakinėjimas, ruošinukų naudojimas, elektroninių ar virtualiojo ryšio priemonių, kitų
technologijų naudojimas, žinias tikrinančio asmens nurodymų nepaisymas ar kitas nesąžiningas
elgesys mokymosi pasiekimų vertinimo metu.
5. Kursantai privalo vengti:
5.1. veikimo ar neveikimo, kurie kenktų Mokyklos ir VSAT įvaizdžiui;
5.2. asmens žeminimo, replikų ar įžeidinėjimo dėl lyties, kilmės, kalbos, socialinės
padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų;
5.3. kito asmens charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo, apkalbų, šmeižto
skleidimo;
5.4. neigiamų emocijų demonstravimo;
5.5. tiesioginio ar netiesioginio priekabiavimo formų, sukuriančių bauginančią, priešišką,
žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
6. Kilusius nesutarimus Kursantai turi spręsti tarpusavyje, neišsprendę jų – kreiptis į
tiesioginius vadovus.
7. Kursantui vilkint uniformą draudžiama įsigyti alkoholinius gėrimus, taip pat rūkyti
viešoje, specialiai rūkymui nepritaikytoje, vietoje.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI VADOVAUJANTIEMS KURSANTAMS
7. Vadovaujantis Kursantas privalo:
7.1. stengtis sukurti būryje (skyriuje) darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią
konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
7.2. su savo būrio (skyriaus) Kursantais bendrauti ir jiems duoti nurodymus mandagiai,
sudaryti sąlygas Kursantams, veikiant kartu, dalyvauti sprendžiant problemas;
7.3. pagarbiai ir santūriai elgtis su Kursantais – nurodymai, pavedimai, pastabos turi būti
daromi tik korektiškai;
7.4. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų savo būrio (skyriaus) Kursantams,
nevertinti jų pagal asmenines savybes;
7.5. skatinti savo būrio (skyriaus) Kursantus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;
7.6. būti reikliam savo būrio (skyriaus) Kursantams bei visiems vienodai teisingam, savo
elgesiu ir mokymusi rodyti jiems pavyzdį;
7.7. pastebėjęs Kursantų netinkamą elgesį, taktiškai ir mandagiai aptarti situaciją, siekiant
ją ištaisyti bei išvengti tolimesnių neigiamų padarinių.
V SKYRIUS
KURSANTO ELGESYS LAISVALAIKIU
8. Laisvalaikiu Kursantas privalo:
8.1. elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir savo elgesiu, kultūra būti pavyzdys
kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį sprendžiama apie Mokyklą ir visą VSAT
sistemą;
8.2. vengti asmeninių santykių su asmenimis, žinant, kad jie susiję su nusikalstama veika,
jeigu tai pakenktų Mokyklos ar VSAT įvaizdžiui ir prestižui;
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8.3. privatų gyvenimą tvarkyti taip, kad nenukentėtų Kursanto reputacija, VSAT interesai
ir įvaizdis;
8.4. Kursantai, kurie yra įtariamieji, kaltinamieji ar teisiamieji baudžiamosiose bylose arba
kuriems yra surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, taip pat patekę į eismo įvykį (jei
vairavo transporto priemonę) ar kitą konfliktinę situaciją, kuri gali sukelti visuomenės
susidomėjimą ir teisinių padarinių, privalo nedelsdami apie tai informuoti tiesioginius vadovus,
poilsio dienomis ir nedarbo metu – Mokyklos budėtoją.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Laikytis šio Kodekso reikalavimų – kiekvieno Kursanto pareiga ir garbės reikalas.
Kodekso reikalavimų pažeidimas smerkiamas ir užtraukia drausminę atsakomybę.
10. Už šio Kodekso normų laikymąsi atsakingi visi Mokyklos Kursantai.
11. Šio Kodekso normų laikymąsi prižiūri Kursantų tiesioginiai vadovai.
________________

