
LINPRA ETIKOS KODEKSAS 
(CODE OF CONDUCT)
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA – organizacija, atstovaujanti šalies verslo įmonėms ir 
institucijoms, pramonės sektoriui, užimančiam svarbią vietą šalyje ir visoje Europos inžinerinėje 
pramonėje. Iš LINPRA bendruomenės narių yra tikimasi atsakingos, etiškos ir garbingos veiklos bei 
veiksmų. Tuo tikslu asociacijos nariai visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais sutarė 
visi be išimčių laikytis šio LINPRA verslo etikos kodekso.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
LINPRA, jos nariai, renkami vadovai ir administracija savo veiklą plėtoja sąžiningai ir skaidriai, laikosi 
aukštų etikos standartų. Kiekvienas naujas LINPRA narys patvirtina, kad jais vadovaujasi savo veikloje.

Etikos kodekso principų laikomasi vystant tvarius verslo ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio 
organizacijomis, potencialiais naujais nariais, valdžios struktūromis, partneriais, plačiąja visuomene, 
būsimais įmonių ir administracijos darbuotojais. Tokių pačių standartų laikymosi tikimasi ir iš priešingos 
pusės – su LINPRA bendradarbiaujančių ir dialogą vystančių organizacijų.

2. VERTYBĖMIS PAGRĮSTI ELGESIO PRINCIPAI
LINPRA nariai profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
2.1. Skaidrus ir lygus atstovavimas LINPRA narių interesams 
2.2. Viešų ir privačių interesų paisymas
2.3. Sąžiningumas, teisės aktų laikymasis, korupcijos prevencija
2.4. Etiškas konkuravimas ir verslo solidarumas 
2.5. Žmogaus teisės
2.6. Tvarumas, aplinkos išsaugojimas
2.7. Etiška komunikacija 
2.8. Reputacija ir konfidencialumas 
 

2.1. Skaidrus ir lygus atstovavimas LINPRA narių interesams  
2.1.1. Atstovaudama LINPRA nariams valstybės ir kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose, 
LINPRA administracija ir renkami vadovai negina tik vienos / kelių įmonių ar savo asmeninio verslo 
interesų, prieš tai nesuderinę pozicijos su visu LINPRA prezidiumu.
2.1.2. Visi narių atstovavimo klausimai / pozicijos derinamos su LINPRA prezidiumu. Nesusiderinus ir 
aiškiai neapsibrėžus LINPRA pozicijos prezidiume konkrečiu klausimu, savo pozicijos pateikimas LINPRA 
vardu, atstovaujant vienai ar kitai įmonei, ar organizacijai, nėra pagrįstas ir tinkamas. 



2.2. Viešų ir privačių interesų paisymas
2.2.1. Viešinant, pristatant iniciatyvas, veiklas ir projektus, LINPRA  administracijos ir prezidiumo narių 
dalyvavimas / atstovavimas yra nešališkas, o vieši ir privatūs interesai jokiais būdais nepainiojami. LINPRA 
prezidiume esantys asmenys, LINPRA nariai, kurie turi privatų, tiesioginį interesą tam tikruose projektuose, 
iniciatyvose ar veiklose, priimant su jais susijusius sprendimus, balsuojant LINPRA prezidiumo 
posėdžiuose ar visuotiniuose susirinkimuose, nusišalina. 
2.2.2. LINPRA prezidiumo nariai nesinaudoja LINPRA vardo suteikiama galia ir įtaka, kad privatiems 
verslams pasiektų naudą ir palankumą. Šis ribojimas netaikomas situacijoms, kai veikiama viso 
sektoriaus interesais.

2.3. Sąžiningumas, teisės aktų laikymasis, korupcijos prevencija
2.3.1. LINPRA nariai atsiriboja ir griežtai smerkia korupciją, kyšininkavimą ir kitą Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams, teismų sprendimams, valstybės ir savivaldybės 
institucijų bei įstaigų nurodymams, LINPRA įstatams ir šio kodekso nuostatoms prieštaraujančią veiklą.  

2.4. Etiškas konkuravimas ir verslo solidarumas 
2.4.1. Visi LINPRA nariai yra lygūs, neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, 
disponuojamus išteklius.
2.4.2. LINPRA palaiko energingą, teisėtą bei etišką konkurenciją, todėl vadovaujasi visais galiojančiais 
konkurencijos priežiūros įstatymais, vykdydama bet kurią savo veiklą. LINPRA bendruomenėje nėra 
toleruojami jokie konkurencijos priežiūros įstatymų pažeidimai.

2.5. Žmogaus teisės
2.5.1. LINPRA nariai gerbia visą visuomenę, taip pat kiekvieną pilietį, jo teises ir laisves, pasisako ir kuria 
saugias darbo sąlygas įmonių darbuotojams.
2.5.2. LINPRA bendruomenė vienareikšmiškai palaiko žmogaus teisių gynimą bei apsaugą, vadovaujasi 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei visais joje įvardintais principais: 
žmogaus teisės turi būti gerbiamos; draudžiama diskriminacija dėl rasinių požymių, lyties, tautybės, 
kalbos, religinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties ir kt.; pripažįstama teisė į privatumą; 
pripažįstama teisė į sąžiningą atlygį už darbą, įstatymais numatytą darbo laiką ir darbo sąlygas. 

2.6. Tvarumas, aplinkos išsaugojimas
2.6.1. Vykdydami savo veiklą LINPRA nariai siekia tvarumo ir užtikrina pusiausvyrą tarp aplinkos 
išsaugojimo, visuomenės poreikių patenkinimo ir verslo plėtros. 
2.6.2. LINPRA nariai laikosi aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų; racionaliai 
naudoja materialinius ir energetinius išteklius, prisideda prie tvarios ir žalios ekonomikos vystymo. 

2.7. Etiška komunikacija 
2.7.1. LINPRA nariai veikia derindami asociacijos narių ir visuomenės interesus taip, kad visų 
suinteresuotų šalių santykiai būtų tvarūs ir ilgalaikiai. LINPRA nariai etiškai bendrauja su įvairiomis 
suinteresuotomis šalimis: klientais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, valstybės institucijomis, 
žiniasklaida, bendruomenėmis.
2.7.2. LINPRA yra atvira visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms suinteresuotoms šalims, o palaikydama ryšius 
bendrauja skaidriai ir neviršija nustatyto konfidencialumo.

2.8. Reputacija ir konfidencialumas 
2.8.1. LINPRA reputacija yra didelė vertybė. LINPRA – viso sektoriaus prekinis ženklas, naudojamas 
nuosekliai, paisant vizualinio ženklo naudojimo gairių ir reputacijai nekenkiančiuose kontekstuose. 
LINPRA nariai nenaudoja LINPRA ženklo neteisėtose, klaidinančiose ar apgaulingose veiklose ir 
iniciatyvose, laikosi ženklo naudojimo taisyklių, paskelbtų LINPRA interneto svetainėje. 
2.8.2. LINPRA nariai saugo konfidencialią asociacijos ir jos narių skelbiamą informaciją. LINPRA nariai 
nesinaudoja konfidencialia informacija, kuri apie kitas įmones jiems tapo žinoma iš kitų šaltinių.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Tapdamos LINPRA narėmis, organizacijos (gamybinės, paslaugų įmonės ir švietimo įstaigos) 
susipažįsta su šiomis gairėmis, o kasmet mokėdamos narystės mokestį ir būdamos LINPRA 
narėmis, jos patvirtina, kad šiuo kodeksu (arba analogišku savo įmonėje priimtu kodeksu) 
vadovaujasi savo veikloje.
3.2. Tais atvejais, kai vienoks ar kitoks elgesys profesinėje veikloje nėra reglamentuojamas teisės 
aktų arba šio kodekso, LINPRA nariai laikosi verslo praktikoje susiformavusių tradicijų, vadovaujasi 
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
3.3. LINPRA etikos kodeksas yra paskelbtas LINPRA svetainėje adresu www.linpra.lt ir viešai 
prieinamas visiems asmenims bei organizacijoms. 
3.4. LINPRA etikos kodeksą tvirtina, keičia ar papildo LINPRA visuotinis narių susirinkimas. 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.114048



2.2. Viešų ir privačių interesų paisymas
2.2.1. Viešinant, pristatant iniciatyvas, veiklas ir projektus, LINPRA  administracijos ir prezidiumo narių 
dalyvavimas / atstovavimas yra nešališkas, o vieši ir privatūs interesai jokiais būdais nepainiojami. LINPRA 
prezidiume esantys asmenys, LINPRA nariai, kurie turi privatų, tiesioginį interesą tam tikruose projektuose, 
iniciatyvose ar veiklose, priimant su jais susijusius sprendimus, balsuojant LINPRA prezidiumo 
posėdžiuose ar visuotiniuose susirinkimuose, nusišalina. 
2.2.2. LINPRA prezidiumo nariai nesinaudoja LINPRA vardo suteikiama galia ir įtaka, kad privatiems 
verslams pasiektų naudą ir palankumą. Šis ribojimas netaikomas situacijoms, kai veikiama viso 
sektoriaus interesais.

2.3. Sąžiningumas, teisės aktų laikymasis, korupcijos prevencija
2.3.1. LINPRA nariai atsiriboja ir griežtai smerkia korupciją, kyšininkavimą ir kitą Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams, teismų sprendimams, valstybės ir savivaldybės 
institucijų bei įstaigų nurodymams, LINPRA įstatams ir šio kodekso nuostatoms prieštaraujančią veiklą.  

2.4. Etiškas konkuravimas ir verslo solidarumas 
2.4.1. Visi LINPRA nariai yra lygūs, neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, 
disponuojamus išteklius.
2.4.2. LINPRA palaiko energingą, teisėtą bei etišką konkurenciją, todėl vadovaujasi visais galiojančiais 
konkurencijos priežiūros įstatymais, vykdydama bet kurią savo veiklą. LINPRA bendruomenėje nėra 
toleruojami jokie konkurencijos priežiūros įstatymų pažeidimai.

2.5. Žmogaus teisės
2.5.1. LINPRA nariai gerbia visą visuomenę, taip pat kiekvieną pilietį, jo teises ir laisves, pasisako ir kuria 
saugias darbo sąlygas įmonių darbuotojams.
2.5.2. LINPRA bendruomenė vienareikšmiškai palaiko žmogaus teisių gynimą bei apsaugą, vadovaujasi 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei visais joje įvardintais principais: 
žmogaus teisės turi būti gerbiamos; draudžiama diskriminacija dėl rasinių požymių, lyties, tautybės, 
kalbos, religinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties ir kt.; pripažįstama teisė į privatumą; 
pripažįstama teisė į sąžiningą atlygį už darbą, įstatymais numatytą darbo laiką ir darbo sąlygas. 

2.6. Tvarumas, aplinkos išsaugojimas
2.6.1. Vykdydami savo veiklą LINPRA nariai siekia tvarumo ir užtikrina pusiausvyrą tarp aplinkos 
išsaugojimo, visuomenės poreikių patenkinimo ir verslo plėtros. 
2.6.2. LINPRA nariai laikosi aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų; racionaliai 
naudoja materialinius ir energetinius išteklius, prisideda prie tvarios ir žalios ekonomikos vystymo. 

2.7. Etiška komunikacija 
2.7.1. LINPRA nariai veikia derindami asociacijos narių ir visuomenės interesus taip, kad visų 
suinteresuotų šalių santykiai būtų tvarūs ir ilgalaikiai. LINPRA nariai etiškai bendrauja su įvairiomis 
suinteresuotomis šalimis: klientais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, valstybės institucijomis, 
žiniasklaida, bendruomenėmis.
2.7.2. LINPRA yra atvira visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms suinteresuotoms šalims, o palaikydama ryšius 
bendrauja skaidriai ir neviršija nustatyto konfidencialumo.

2.8. Reputacija ir konfidencialumas 
2.8.1. LINPRA reputacija yra didelė vertybė. LINPRA – viso sektoriaus prekinis ženklas, naudojamas 
nuosekliai, paisant vizualinio ženklo naudojimo gairių ir reputacijai nekenkiančiuose kontekstuose. 
LINPRA nariai nenaudoja LINPRA ženklo neteisėtose, klaidinančiose ar apgaulingose veiklose ir 
iniciatyvose, laikosi ženklo naudojimo taisyklių, paskelbtų LINPRA interneto svetainėje. 
2.8.2. LINPRA nariai saugo konfidencialią asociacijos ir jos narių skelbiamą informaciją. LINPRA nariai 
nesinaudoja konfidencialia informacija, kuri apie kitas įmones jiems tapo žinoma iš kitų šaltinių.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Tapdamos LINPRA narėmis, organizacijos (gamybinės, paslaugų įmonės ir švietimo įstaigos) 
susipažįsta su šiomis gairėmis, o kasmet mokėdamos narystės mokestį ir būdamos LINPRA 
narėmis, jos patvirtina, kad šiuo kodeksu (arba analogišku savo įmonėje priimtu kodeksu) 
vadovaujasi savo veikloje.
3.2. Tais atvejais, kai vienoks ar kitoks elgesys profesinėje veikloje nėra reglamentuojamas teisės 
aktų arba šio kodekso, LINPRA nariai laikosi verslo praktikoje susiformavusių tradicijų, vadovaujasi 
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
3.3. LINPRA etikos kodeksas yra paskelbtas LINPRA svetainėje adresu www.linpra.lt ir viešai 
prieinamas visiems asmenims bei organizacijoms. 
3.4. LINPRA etikos kodeksą tvirtina, keičia ar papildo LINPRA visuotinis narių susirinkimas. 
 

https://linpra.lt/apie/linpra-zenklas/

https://linpra.lt/etikos-kodeksas/


