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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ MOKYKLOS 

 KADETŲ GARBĖS KODEKSAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kadetų Garbės kodeksas – tai moralinių, etinių ir garbės nuostatų visuma. 

2. Kadetų Garbės kodekso (toliau – kodeksas) paskirtis – apibrėžti pagrindinius kadetų garbės 

reikalavimus, kurių privaloma laikytis Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykloje bei 

viešojoje erdvėje, kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir 

efektyvius kadetų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su mokyklos vadovybe, mokytojais, 

instruktoriais, kitais darbuotojais, žmonėmis viešojoje erdvėje. 

3. Šiuo kodeksu siekiama: 

3.1. formuoti aukštą kadetų moralę; 

3.2. tobulinti  tarpusavio santykius; 

3.3. didinti kadetų drausmės bei mokymosi efektyvumą, gerinti jo kokybę; 

3.4. užtikrinti geranorišką ir drausmingą kadetų aplinką; 

3.5. ugdyti kadetų garbės sampratą, dvasines kadetų vertybes, dorus ir garbingus Lietuvos 

Respublikos piliečius. 

 

II. PAGRINDINIAI KADETŲ GARBĖS PRINCIPAI 
 

4. Mokyklos kadetai vadovaujasi šiais principais: pagarbos žmogui ir valstybei, patriotizmo ir 

pilietiškumo, teisingumo, teisėtumo, atsakomybės, subordinacijos, konfidencialumo, sąžiningumo, 

tarpusavio pasitikėjimo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, pavyzdingumo, klaidų pripažinimo. 

 

III. KADETŲ ELGESYS MOKYKLOJE IR VIEŠOJOJE ERDVĖJE 
 

5. Kadetas, atlikdamas savo pareigas, privalo: 

5.1. besąlygiškai laikytis duotos kadeto priesaikos; 

5.2. laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vado, kitų vadų, klasės auklėtojo ir mokytojų 

įsakymus, nurodymus ir pavedimus, būti paklusniu ir lojaliu vadams (viršininkams), 

nesvarstyti ir neaptarinėti tiesioginio bei aukštesnių vadų (viršininkų) įsakymų ir nurodymų; 

5.3. apie įsakymus ar kitokia forma duotus pavedimus, kuriuos vykdant būtų sulaužyta priesaika, 

pranešti tiesioginiam vadui (viršininkui). Jei juos gavo iš tiesioginio vado (viršininko), apie tai 

turi pranešti vado tiesioginiam vadui (viršininkui). Už tokių įsakymų ar kitokios formos 

pavedimų davimą ar jų vykdymą, kadetams, teisės aktų nustatyta tvarka taikoma teisinė 

atsakomybė; 

5.4. nepasiduoti asmenų įtakai, dėl kurios gali nukentėti mokyklos garbė ir interesai; 

5.5. pranešti vadui (viršininkui) ir klasės auklėtojui apie visus neigiamus veiksmus būryje, klasėje; 

5.6. žinoti Vidaus tvarkos taisykles, KAM statutą, Kadeto garbės kodeksą, reikalavimus kadeto 

išvaizdai, kitus teisės aktus bei jais vadovautis; 

5.7. tvarkingai dėvėti uniformą mokykloje ir už jos ribų, rūpintis savo išvaizda, kad ji būtų 

nepriekaištinga; 
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5.8. saugoti kadeto garbę, savo gerą vardą ir elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų 

mokyklos ir kadeto gerą vardą, siekti tapti Garbės būrio nariu; 

5.9. mokymusi ir nepriekaištingu elgesiu prisidėti prie mūsų Tėvynės Lietuvos ir tautos klestėjimo, 

garbingai atstovauti Lietuvą valstybiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, nacionalinių ir 

tarptautinių stovyklų metu; 

5.10. padėti naujai priimtam mokiniui įsisavinti nustatytą tvarką, reikalavimus; 

5.11. padėti draugui bėdoje, vykdant užduotis, žygio metu; 

5.12. gerai mokytis. Saviruošos metu, atlikus užduotas mokykloje mokymosi savarankiškai 

užduotis padėti silpniau besimokantiems mokiniams; 

5.13. dalyvauti privalomuose užsiėmimuose ir pasirenkamosiose neformaliojo ugdymo veiklose; 

5.14. gerbti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą bei pagrindines teises ir laisves, neatsižvelgiant į jo 

tautybę ar kilmę, socialinę padėtį, religinius įsitikinimus; 

5.15. būti teisingu, nešališku, užtikrinti, kad individualiai priimami sprendimai būtų teisėti ir 

objektyvūs, be savanaudiškų paskatų; 

5.16. visus kylančius konfliktus spręsti taikiai, o nepavykus išsiaiškinti, pakviesti tiesioginį vadą 

(viršininką); 

5.17. tobulinti įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus greitam ir kokybiškam pareigų ir įsipareigojimų 

atlikimui; tinkamų sprendimų priėmimui (ypač ekstremaliomis situacijomis) ir atsakomybei už 

juos, nepiktnaudžiauti savo pareigomis; 

5.18. laikytis etiketo, su visais bendrauti mandagiai, visose situacijose išlikti santūriu ir taktišku; 

5.19. tobulinti savo kalbos ir bendravimo kultūrą; 

5.20. kiekvienas būrio vadas asmeniškai atsako už jam pavaldžių kadetų Garbės kodekso 

reikalavimų laikymąsi. 

6. Mokykloje keliami reikalavimai kadetams: 

6.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas; 

6.2. mandagumas, drąsa, ryžtingumas, kantrybė, ištvermingumas psichologiniam ir fiziniam 

krūviui, geranoriškumas, drausmingumas, savarankiškumas, bendradarbiavimas, paremtas gera 

valia, pakantumas kitokiai nuomonei, įsitikinimams ir pažiūroms, iniciatyvumas, 

atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas, tvarkingumas, žodžio laikymasis, darbštumas, 

punktualumas, gebėjimas įveikti sunkumus, moralinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų 

paisymas, kalbos ir bendravimo kultūros puoselėjimas, aplinkos grožio puoselėjimas. 

6.3. neatlikti, neskatinti ir netoleruoti elgesio, žeminančio žmogaus orumą; 

6.4. viešai pripažinti kaltę ir atsiprašyti; 

6.5. savanoriškai, nelaukiant sprendimo atlyginti padarytą žalą mokyklai, mokyklos bendruomenei, 

kitiems asmenims. 

7. Reikalavimai kadetui viešose vietose: 

7.1. elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir savo elgesiu, drausme, kultūra būti pavyzdžiu 

kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį gali būti sprendžiama apie visą kadetų 

mokyklą; 

7.2. gerbti kadeto aprangą, dėvėti ją pagal statutų reikalavimus, būti pasitempusiam, nelaikyti rankų 

kišenėse; 

7.3. pagarbiai elgtis su žmonėmis, turinčiais negalią ir, reikalui esant, jiems padėti; 

7.4. privatų gyvenimą tvarkyti taip, kad nenukentėtų mokyklos interesai ir kadeto reputacija; 

7.5. patekęs į konfliktinę situaciją, dėl kurios gali nukentėti kadeto reputacija, privalo nedelsdamas 

apie tai pranešti savo tiesioginiam vadui (viršininkui). 

8. Kadetas turi atminti, kad jo dalyvavimas užmokyklinėje veikloje, kuria siekiama puoselėti 

moralines, patriotines ir pilietines vertybes, turi svarbią reikšmę tiek pilietinės visuomenės, tiek 
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visos Lietuvos, kaip demokratinės valstybės, stiprinimui bei ateities kūrimui, o neveiklumas, 

nedrausmingumas ir atsakomybės baimė yra nesuderinami su kadetų statusu. 
 

IV. KADETŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI 
 

9. Kadetų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, sąžiningumu, tarpusavio pagalba, 

lygiateisiškumu, protinga tolerancija ir taktiškumu. 

10. Kadetai negali varžyti vieni kitų teisių ar teikti privilegijų dėl lyties, kilmės, kalbos, socialinės 

padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų. 

11. Kadetas turi netoleruoti bendramokslių daromų teisės pažeidimų, taip pat ginti juos nuo nepagrįstos 

kritikos ir netinkamos įtakos. 

12. Kadetas, bendraudamas su bendramoksliais, privalo elgtis pagarbiai, vadovaudamasis principu, kad 

kiekvienas kadetas turi teisę į savo nuomonę visais klausimais. 

13. Kilusius nesutarimus kadetai turi stengtis išspręsti pirmiausiai tarpusavyje. 

14. Pastebėjęs bendramokslių ar tiesioginio vado padarytą klaidą, kadetas turi taktiškai (tik asmeniškai) 

jiems apie tai pranešti. 

 

V. KADETŲ GARBĖS KODEKSO PAŢEIDIMAI 

  

15. Nepagarba valstybės,  mokyklos  simboliams ir paminklams. 

16. Vėlavimas ir nedalyvavimas vėliavos pakėlime ir nuleidime, pamokose, užsiėmimuose ir žygiuose. 

17. Nepagarba kitam asmeniui. 

18. Nepadorus elgesys mokykloje ir viešumoje. 

19. Kadetų Garbės kodekso nevykdymas, nusižengimas ar skatinimas nusižengti jam.  

20. Dienotvarkės nevykdymas. 

21. Garbės žodžio nesilaikymas. 

22. Melagingi parodymai, apkalbos, šmeižtas, patyčios, smurtas, nesantaikos kurstymas, necenzūriniai 

žodžiai. 

23. Azartiniai žaidimai su tikslu pasipelnyti. 

24. Apsimetinėjimas kitu asmeniu sveikatos sutrikimais ir ligomis, melagingas prašymas ir 

pasiaiškinimas. 

25. Vengimas atlikti paskirtas pareigas. 

26. Priekabiavimas, provokavimas nusikalstamiems veiksmams, priekabiavimui. 

27. Rūkymas, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, elektroninių cigarečių ir kitų 

sveikatai kenksmingų, ugdymo procese nenumatytų priemonių naudojimas ir skatinimas tai vartoti 

kitus. 

28. Vagystė, vogtų daiktų laikymas, tarpininkavimas darant nusikaltimus. 

29. Neinformavimas apie daromus nusikaltimus ir prasižengimus tiesioginiam vadui (viršininkui). 

30. Klaidų nepripažinimas. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Kodekso pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisę turi mokyklos direktorius. 

___________________________ 


