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Politinės partijos “Nacionalinis susivienijimas”
Etikos kodeksas
Politinė partija “Nacionalinis susivienijimas” (toliau – Nacionalinis susivienijimas / NS /
Partija),
- susibūrusi bendrai politinei veiklai dėl esminių permainų Lietuvoje,
- siekianti sukurti Lietuvos valstybės išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlygas,
- suprasdama, kad šiam tikslui pasiekti reikalinga gerai organizuota, asmeniškai
įsipareigojusių asmenų, sąjūdinio tipo ir dvasios partija,
priima šį etikos kodeksą (toliau – Kodeksas).
I.Bendrosios nuostatos
1. Kodekso paskirtis – apibrėžti “Nacionalinio susivienijimo” narių veiklos ir elgesio
principus, kurių turi laikytis kiekvienas, vykdydamas naryste apibrėžtas teises ir pareigas,
įsipareigojimus įgyvendinant Partijos programinius tikslus.
2.

Kodekse įtvirtinti etiško elgesio principai ir atsakomybė už jų pažeidimus.

3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Nacionalinio susivienijimo politine programa,
įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės
aktais.
II.Kodekso principai ir normos
4. Nacionalinio susivienijimo narių veiklos ir narystės etika grindžiama šiais principais:
pagarbos asmeniui ir valstybei, teisingumo, tautiškumo, asmeninės atsakomybės, lojalumo,
sąžiningumo, viešumo ir skaidrumo.
5. Nacionalinio susivienijimo narys, vadovaudamasis minėtais principais, privalo laikytis
šių normų:
5.1. saugoti asmens teises ir nesitaikstyti su žmogaus garbės ir orumo pažeidimais.
5.2. asmeniškai prisidėti prie Nacionalinio susivienijimo programinių tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo;
5.3. laikytis Partijos įstatų;
5.4. nesinaudoti naryste ir pareigomis Partijoje asmeninei gerovei;
5.5. viešai deklaruoti galimus privačių ir viešųjų interesų konfliktus;
5.6. diskutuoti konstruktyviai ir pagarbiai, laikantis politinėje programoje apibrėžtų
principų, kritiką grįsti argumentais;
5.7. laikytis konfidencialumo, neskleisti informacijos apie asmens duomenis ar žinių,
kurių paviešinimas prieštarauja šalies teisės aktams ir/ar gali pakenkti Partijai ar atskiriems
jos nariams;
5.8. neinicijuoti ir nekurstyti konfliktų ir intrigų Partijos viduje.
6.

Šių normų nesilaikymas pažeidžia Partijos Kodeksą.
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III.Kodekso normų pažeidimo atsakomybė
7. Nuobaudos, taikomos Partijos nariams už Kodekso normų pažeidimus yra šios:
įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš Partijos.
7.1. nariui, pirmą kartą pažeidus Kodekso normą, gali būti skiriamas įspėjimas, jei nuo
pažeidimo padarymo dienos nepraėjo daugiau kaip 6 (šeši) mėn.;
7.2. nariui už antrą tos pačios Kodekso normos pažeidimą gali būti skiriamas
papeikimas, jei nuo pirmojo pažeidimo padarymo dienos nepraėjo daugiau kaip 12 (dvylika)
mėn;
7.3 narys už veiką, šiurkščiai pažeidus Kodeksą, gali būti šalinamas iš Partijos,
nepriklausomai nuo tokios veikos padarymo momento, taip pat už trečią tos pačios Kodekso
normos pažeidimą, padarytą per paskutinius 12 (dvylika) mėn.
8. 7.1. ir 7.2 punktuose nurodyti terminai stabdomi, jei už analogišką veiką nariui pradėtas
šalies teisėsaugos ir/ar kontroliuojančių institucijų tyrimas ir nėra priimtas įsiteisėjęs
sprendimas; sustabdyti terminai atnaujinami sekančią darbo dieną po institucinio sprendimo
įsiteisėjimo.
9.

Kodekso pažeidimas laikomas šiurkščiu, jei nustatyta nario veika:
9.1. tiesiogiai pažeidžia asmens konstitucines teises;
9.2. paviešina Partijos konfidencialią informaciją;
9.3.pasinaudojant pareigomis, siekiama neteisėtais būdais tenkinti asmeninius ar
grupinius interesus;
9.4. teikia žinomai neteisingą informaciją kitiems Partijos nariams ar valdymo organams;
9.5. kompromituoja Partiją ar viešai žemina jos narius;
9.6. yra priešinga Partijos interesams, vykdoma kito politinio darinio naudai.
10. Partijos narys turi laikinai sustabdyti narystę Partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki
paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas arba iki bus paneigta asmenį (ir Partiją)
kompromituojanti informacija. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms ne vėliau kaip per 15
dienų Partijos narys pateikia raštišką pareiškimą šiuo klausimu NS skyriaus pirmininkui arba
Partijos Valdybai.
11. NS Valdyba turi teisę savo iniciatyva laikina sustabdyti NS nario narystę Partijoje, jei
minėtas narys nesilaikė Kodekso 10 p. nustatytos prievolės ir jos įgyvendinimo tvarkos, arba
priimti savarankišką sprendimą, skiriant vieną iš Kodekso 7 p. nurodytų nuobaudų.
12. Asmuo, kurio narystė Partijoje yra sustabdyta, netenka visų teisių ir pareigų Partijoje,
išskyrus teisę kreiptis dėl narystės atnaujinimo arba nutraukimo ir pareigą veikti taip, kad
nebūtų kompromituojama Partija. Toks asmuo negali rinkti ir būti renkamas į jokius Partijos
organus, vykdyti jų pavedimus ar kitaip dalyvauti Partijos veikloje.
13. Nariai, sustabdę narystę Partijoje ne NS įstatuose nustatytais pagrindais laikomi
išstojusiais iš Partijos.
14. Jei Partijos narys ilgiau, kaip vienus metus nustatyta tvarka iki nustatyto termino
nesumoka nario mokesčio ir apie tai jį raštu (arba elektroniniu paštu) įspėjo NS skyriaus
įgaliotas asmuo nario nurodytu adresu, tai Skyriaus susirinkimas arba NS skyriaus nuostatų
nustatyta tvarka kitas NS skyriaus kolegialus valdymo organas gali priimti sprendimą
sustabdyti aktyviąją nario teisę, t.y. toks narys neskaičiuojamas į susirinkimų ar kitų posėdžių
kvorumus, jis netenka teisės balsuoti dėl sprendimų. Tokį skyriaus sprendimą tvirtina NS
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Valdyba. Sumokėjęs nario mokestį už visą nemokėtą laikotarpį ir informavęs apie tai
Skyriaus įgaliotą asmenį, narys atgauna aktyviąją nario teisę.
15. Kiti narystės Partijoje netekimo ir sustabdymo klausimai sprendžiami NS Tarybos
nustatyta tvarka.
IV.Kodekso nuostatų įgyvendinimas
16. Etikos komisija savo iniciatyva ar Valdybos pavedimu atlieka tyrimą dėl nario veiklos,
galimai nesuderinamos su Kodekso normomis, ir pagal savo kompetenciją priima nutarimus,
sprendimus arba išvadas.
17. Etikos komisija savo kompetencijos ribose konstatuoja Kodekso normų pažeidimo ar
nepažeidimo faktą.
18. Etikos komisija apie savo valią dėl taikytinos atsakomybės už Kodekso normų
pažeidimus informuoja Valdybą.
19. Narį pašalinti arba laikinai sustabdyti jo narystę, taip pat skirti kitas šiame Kodekse
nurodytas nuobaudas gali NS Valdyba.
20. Etikos komisija dėl vykdytų tyrimų gali pateikti Nacionalinio susivienijimo valdymo
organams rekomendacijas.
V.Baigiamosios nuostatos
21. Kodeksas tvirtinimas, keičiamas ir priimamas Nacionalinio susivienijimo Tarybos
sprendimu.
22. NS Tarybos priimtas Kodeksas skelbiamas Nacionalinio susivienijimo interneto
svetainėje.
23. Asmuo, tapęs Nacionalinio susivienijimo nariu, privalo susipažinti su Kodeksu ir jo
laikytis.
_____________________

