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 Nr.  

(data)   

 

(sudarymo vieta) 

 

 

Aš, iniciatyvinės grupės Žinau, ką renku __________________miesto narys (-ė) 

_________________________________: 

1. Pasižadu objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis 

nesavanaudiškumo, nešališkumo, skaidrumo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatytais etikos principais, atlikti savo pareigas. 

2. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su iniciatyvos etikos kodeksu (priedas Nr. 1) 

ir pasižadu laikytis jo nuostatų. 

3. Pažymiu, kad neturiu turtinių ar neturtinių interesų, susijusių su iniciatyvos 

įgyvendinimu. Kiek man žinoma, nėra jokių ankstesnių ar dabartinių faktų arba aplinkybių, 

kurie leistų abejoti mano nešališkumu.  

Jei paaiškėtų, jog deklaracijos 3 punkte nurodyto pobūdžio interesų konfliktas 

egzistuoja arba yra galimybė jam atsirasti, pasižadu raštu apie tai informuoti viešosios 

įstaigos Europos namai vadovą arba jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti nuo dalyvavimo 

iniciatyvos veikloje. 

4. Pasižadu savo arba asmenų, susijusių su manimi artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, 

gauta dalyvaujant iniciatyvoje. 

5. Pasižadu visą man pateiktą informaciją bei dokumentus naudoti tik 

iniciatyvos veikloje. Pasižadu šios informacijos neatskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus 

Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
(vardas, pavardė) 

___________________________________ 
(asmens kodas) 

___________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________ 
(veiklos vieta) 

  
(parašas ) (vardas ir pavardė) 



Priedas Nr. 1 

 

 

Etikos kodeksas 

 

Iniciatyva Žinau, ką renku skirta įgyvendinti nepriklausomą nuo partinių interesų ir 

nešališką viešą bendravimą tarp individualių piliečių ir politikų. Šios taisyklės galioja 

visiems iniciatyvos dalyviams. 

 

1. Tiesioginis ir virtualus bendravimas tarp dalyvių – rinkėjų, politikų ir socialinių bei 

ekonominių partnerių, – vykdomas, remiantis nešališkumo bei skaidrumo principais.  

 

2. Bendrieji reikalavimai dalyvių bendravimui virtualioje platformoje 

www.zinaukarenku.lt:  

 Dalyvių pasisakymai (klausimai ir atsakymai) turi būti aiškūs ir tikslūs. 

 Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą ir tvarką bei didesnį atsakytų 

klausimų skaičių, pasisakymų dydis ribojamas iki 2500 simbolių, įskaitant tarpus. 

 Visos diskusijos yra viešos, todėl šiukšlės, reklaminio pobūdžio žinutės (brukalas) 

yra draudžiamos. 

 

3. Etikos kodekso pažeidimai yra vienintelė prielaida sustabdyti pasisakymų skelbimą. 

 

4. Žemiau nurodyti etikos kodekso neatitinkantys ir jį pažeidžiantys kriterijai, kuriais 

remiantis iniciatyvos dalyviai bus pašalinti: 

 Rasismo, seksizmo, nesantaikos kurstymas, nepagarba asmenims, patyrusiems 

diskriminaciją ar persekiojimą bei nukentėjusiems nuo antidemokratinių režimų. 

 Asmens įžeidimas ir žeminimas. 

 Asmens laisvės į privatų gyvenimą teisės pažeidimas. 

 Informacijos slaptumas dėl konfidencialumo susitarimų ar komercinės paslapties. 

 Nuostatos ir nuomonės, užkertančios kelią dialogui. 

 Asmenų, susijusių su politinėmis partijomis, joms paslaugas teikiančių viešųjų 

ryšių agentūrų, konsultantų ir kt., šališkumas. 

 

5. Nustačius etikos kodekso pažeidimus, dalyvis įspėjamas. Pasikartojus pažeidimams, 

bendru iniciatyvinės grupės sprendimu dalyvis pašalinamas. Dėl grubių LR teisės aktų 

pažeidimų iniciatyvos koordinatorius gali kreiptis į teisėsaugos institucijas. 

 

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti iniciatyvoje susipažįsta su šiuo kodeksu ir patvirtina 

savo įsipareigojimą laikytis jo nuostatų. 

 

 

 

http://www.zinaukarenku.lt/

