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DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ 

REKOMENDACIJOS DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS KRITERIJŲ 

 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partija) Valdyba, siekdama Partijos 

veikloje užtikrinti aukščiausius moralios politikos ir skaidrumo principus, vadovaudamasi Partijos 

įstatų 44.32 p., t v i r t i n a Partijos rekomendacijas dėl nepriekaištingos reputacijos kriterijų:   

  

1. Partijos narys privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

2. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: 

2.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 

2.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (nepriklausomai nuo to, ar teistumas išnykęs arba 

pasibaigęs laidavimo terminas); 

2.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala 

valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 

2.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis 

apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo  (nepriklausomai nuo to, ar teistumas išnykęs 

bei nepriklausomai nuo to, ar yra pasibaigęs laidavimo terminas); 

2.5. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 5 

dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 

2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta 

tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo 

padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 10 metų; 

2.6. atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose 

įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų 

pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos 

nepraėjo 5 metai; 

2.7. atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo 

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 

10 metų; 

2.8. yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės 

pabaigos nepraėjo 10 metų. 

3. Partijos skyrių vadovai bei kiti asmenys, priimantys sprendimus dėl narių priėmimo, 

užtikrina, kad į Partiją priimami tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. 

4. Asmuo, pageidaujantis tapti Partijos nariu, priėmimo į Partijos narius anketoje, be kitų 

duomenų, nurodo, ar atitinka šiose rekomendacijose apibrėžtus nepriekaištingos reputacijos 

kriterijus. 

5. Asmuo, kuris neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų, negali būti renkamas 

Partijos valdymo organo nariu (valdybos nariu, į pirmininko, pirmininko pavaduotojo pareigas, etikos 

ir skaidrumo, kontrolės komisijas). 



6. Asmuo, kuris neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų, negali būti renkamas 

Partijos skyriaus valdymo organo nariu (skyriaus pirmininku, pirmininko pavaduotoju, valdybos 

nariu, poskyrio vadovu). 

7. Asmuo, neatitinkantis nepriekaištingos reputacijos kriterijų, turi būti šalinamas iš 

Partijos. 

 

 

 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas   Saulius Skvernelis 

 

 

 
 


