
 

 

LAISVĖS PARTIJOS ETIKOS IR SKAIDRUMO KODEKSAS 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1.  Laisvės partija (toliau – Partija) savo veikloje deklaruoja išskirtinai aukštus politinės kultūros, 

moralės ir skaidrumo standartus. Partijos Etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) sukurtas siekiant 

užtikrinti atvirų duomenų principu paremtą skaidrią ir atvirą Partijos bei sąžiningą jos narių veiklą. Partija, 

kaip nuosekliai liberalias vertybes atstovaujanti šalies politinė organizacija, savo veiklą grindžia konstituciniu 

valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principu ir demokratiniu valdymu. 

1.2.  Partija siekia didinti Partijos narių pasitikėjimą Partijos organais, skatinti Partijos narių 

atsakomybę už savo elgesį ir veiklą. Partija vadovaujasi aukščiausiais etikos, profesionalumo ir atskaitomybės 

standartais bei griežtai laikosi nulinės tolerancijos korupcijai politikoje bei viešųjų ir privačių interesų 

konfliktams, didina visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir siekia užkirsti kelią bet kokioms 

kyšininkavimo ir korupcijos apraiškoms. 

1.3.  Partijos nariai laisva valia prisiimdami narystės Partijoje teises ir pareigas, kartu įsipareigoja 

gerbti žmogaus teises ir laisves, laikytis politinės kultūros, moralės ir skaidrumo standartų, įtvirtintų šiame 

Etikos kodekse. 

1.4.  Etikos kodeksas įtvirtina Partijos veiklos organizavimo, skaidrumo ir atskaitomybės principus, 

numato konkrečius Partijos narių ir Partijos viešų asmenų1 (toliau – Vieši asmenys) įsipareigojimus jų darbinėje 

veikloje, nustato jų elgesio normas, veiklos vertybinius principus, dalykinio ir moralinio elgesio nuostatas bei 

apibrėžia su Partijos nuostatomis nesuderinamas veikas, kurių tiesiogiai nesureguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai, Laisvės partijos įstatai ar kiti teisės aktai.  

1.5.  Etikos kodeksas parengtas vadovaujantis Partijos įstatais. 

1.6.  Kiekvienas Partijos narys, o taip pat Partijos vardu veikiantys Vieši asmenys, susipažįsta su šiuo 

Etikos kodeksu ir laikosi jame įtvirtintų elgesio normų bei standartų. 

1.7.  Etikos kodekso nuostatų galimus pažeidimus vertina Etikos ir skaidrumo komisija (toliau – 

Komisija), kuri sudaroma iš 9 (devynių) narių, renkamų Partijos suvažiavime dviejų metų kadencijai, veikdama 

 
1 Viešas asmuo, tai tautos išrinktas politikas ar politinio pasitikėjimo pareigas einantis asmuo Vyriausybėje, Seime, 
Europos Parlamente, Savivaldybių tarybose, Partijos deleguoti asmenys įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose. 
 



 

pagal pasitvirtintą Komisijos darbo reglamentą, Laisvės partijos įstatus, Etikos kodeksą ir Lietuvos Respublikos 

bei kitus teisės aktus.  

2. ETIKOS NORMOS IR PRINCIPAI 
 

2.1. Partijos nariai ar Vieši asmenys, veikiantys Partijos vardu, turi vadovautis Laisvės partijos 

įstatuose įtvirtintais, o taip pat sąžiningumo, padorumo, nešališkumo, teisingumo ir nesavanaudiškumo 

principais. 

2.2. Sąžiningumas ir padorumas apima tokias nario elgesio nuostatas: 

2.2.1.  siekti žodžio ir veiksmo vienybės;  

2.2.2.  nepiktnaudžiauti pareigomis, pažeidžiant tarnybos bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, 

skiriant jį į tam tikras pareigas ar suteikiant jam apdovanojimus, paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo 

sutartis ar sandorius;  

2.2.3.  elgtis nepriekaištingai, laikytis aukščiausių elgesio ir moralės standartų, būti nepaperkamam, 

nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, jeigu tai gali 

sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;  

2.2.4.  vengti elgesio, kuris gali būti suprastas kaip reikalavimas duoti kyšį, ar atlikti kitus veiksmus, 

nesusijusius su tarnybinėmis pareigomis, bei informuoti atitinkamas institucijas apie daromą neteisėtą poveikį;  

2.2.5.  būti lojaliam ir empatiškam kolegoms ir pavaldiniams, naudotis suteiktais įgaliojimais ginti 

teisėtus visuomenės interesus.  

2.3. Nešališkumas apima tokias partijos nario elgesio nuostatas: 

2.3.1.  elgtis nešališkai, skiriant tinkamą dėmesį žmogaus teisėms, vykdant savo pareigas;  

2.3.2.  elgtis teisėtai ir savo įgaliojimus, priimant sprendimus, naudoti nešališkai;  

2.3.3.  nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu;  

2.3.4.  išklausyti ir pateikti objektyvią ir nešališką informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti 

tinkamiausią sprendimą.  

2.4. Teisingumas apima tokias Partijos nario elgesio nuostatas: 

2.4.1.  vienodai dirbti visiems žmonėms, nepaisant tautybės, rasės, lyties, amžiaus, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų ar kitų skirtumų; 

2.4.2.  teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis. 



 

2.5. Nesavanaudiškumas apima tokias Partijos nario elgesio nuostatas: 

2.5.1.  tarnauti visuomenės interesams;  

2.5.2.  nepiktnaudžiauti savo tarnybinėmis pareigomis, siekiant naudos sau, savo šeimai, artimiesiems 

ar draugams;  

2.5.3.  vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačiųjų interesų 

konflikto, griežtai laikytis viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, valstybinę tarnybą reglamentuojančių teisės 

aktų nuostatų, taip pat iškilus viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktui informuoti tiesioginį vadovą.  

2.6. Vadovautis šiomis etikos ir skaidrumo nuostatomis:  

2.6.1.  kalbėti tiesiai ir atvirai, gerbti skirtingas nuomones bei požiūrius, skatinti visuomenės 

pasitikėjimą Partija; 

2.6.2.  tartis su visuomene dėl rengiamų ir priimamų teisės aktų, teisėkūros procese vadovautis 

žmogaus teisių ir laisvių prioritetu, protingumu bei rinkos ekonomikos pamatu; 

2.6.3.  politinėje veikloje vengti interesų konfliktų, vadovautis viešaisiais interesais, priimti skaidrius, 

teisėtus ir pagrįstus sprendimus; 

2.6.4.  einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;  

2.6.5.  Informacinės sklaidos priemonėmis naudotis teisėtai ir etiškai; 

2.6.6.  vengti ir netoleruoti bet kokių ir visų rūšių priekabiavimo, diskriminacijos ar kitų smurto formų; 

2.6.7.  nekenkti Partijos reputacijai ir bendriesiems interesams; 

2.6.8.  neatskleisti Partijos informacijos, kuri yra nevieša, neprarasti ir jokia forma ir priemonėmis 

neperduoti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus 

atvejus ar kai Partijos organai priėmė sprendimus tokią informaciją atskleisti; 

2.6.9.  elgtis pagarbiai, mandagiai, gerbti kito žmogaus nuomonę ar įsitikinimus. 

 
3. PAGRINDINĖS PAREIGOS 

 
3.1. Partijos nariai ir Vieši asmenys įsipareigoja: 

3.1.1.  laikytis Partijos įstatų, programos ir šio Etikos kodekso; 

3.1.2.  pagal galimybes dalyvauti Partijos ir skyriaus, kuriam narys priklauso, veikloje; 

3.1.3.  priimant sprendimus, einant Seimo nario, Europos Parlamento nario ar Savivaldybės    tarybos 



 

nario pareigas, atsižvelgti į Partijos programines nuostatas, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

valstybės interesais bei savo sąžine; 

3.1.4.  vykdyti Partijos Suvažiavimo, Valdybos priimtus sprendimus  ir nario įsipareigojimus; 

3.1.5.  gerbti ir toleruoti skirtingas narių nuomones; 

3.1.6.  nedaryti žalos Partijos reputacijai, nevykdyti veiklos, kuri galėtų diskredituoti ir menkinti 

Partiją. 

 
4. ATSAKOMYBĖ 

 
4.1. Iškilus pagrįstiems įtarimams dėl Partijos narių ar Viešų asmenų, veikiančių Partijos vardu, veiklos 

skaidrumo, ar šio Etikos kodekso pažeidimo, Komisija pradeda veiklos atitikimo Partijos įstatams ir (ar) Etikos 

kodeksui tyrimą.  

4.2. Partijos nariui ar Viešajam asmeniui, veikiančiam Partijos vardu, už šiame Etikos kodekse 

numatytų pareigų nevykdymą ar normų pažeidimą, gali būti taikomos šios atsakomybės priemonės:  

4.2.1.  įspėjimas, kartu viešai paskelbiant Komisijos išvadas; 

4.2.2.  narystės Partijoje sustabdymas arba pašalinimas iš Partijos; 

4.2.3.  kitos priemonės, numatytos Partijos įstatuose. 

4.3. Esant pareikštiems įtarimams dėl nusikalstamos veikos, narys privalo nedelsiant informuoti 

Partijos vadovybę, o jo narystė Partijoje automatiškai stabdoma, kol išnyksta aplinkybės.  

4.4. Apie priimtus sprendimus suinteresuotus asmenis informuoja Partijos administracijos vadovas.  

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Etikos kodekso normų priežiūrą atlieka Komisija, kuri savo darbo reglamente nusistato Etikos 

kodekso pažeidimų nagrinėjimo sąlygas ir tvarką.  

5.2. Etikos kodeksas įsigalioja jį patvirtinus Partijos Suvažiavime ir paskelbus Partijos internetiniame 

tinklapyje. 

5.3. Pasikeitus aukštesnės galios teisės aktams ar esant Etikos kodekso prieštaravimams Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, šis Etikos kodeksas lieka galioti tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja aukštesnę 

teisinę galią turintiems teisės aktams. 


