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GENEROLO JONO ZEMAIEIO LIETWOS KARO AKADEMIJOS
KARTITNIJ GARBTS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos kariiinq garbes kodeksas (toliau Kodeksas) - tai visuma moraliniq, etikos ir garbis nuostatq, kurios taikomos Cenerolo Jono
Ttmaidio Lietuvos karo akademijoje (oliau - Akademija) ugdomiems kariiinams. Kodeksas
parengtas remiantis tarpukario Lietuvos karininkijos garbds normomis. Karine garbe - vidines
dorovines savybes, kario orumas, santykiai su kolektyvu ir kario pareigq atlikimas. Garbe rei5kia
vertybiq iSkelimq aukSdiau asmeniniq interesq, aukSdiau karjeros ir asmeniniq poreikiq.
2. Kodeksas apima pagrindines kari0nq garbingo elgesio normas, kuriomis jie turi vadovautis
tiek tarnyboje, tiek asmeniniame gyvenime ir Kari0nq garb€s teismo reglamentavimq.
3. Kodekso tikslas - ugdyi kariiinq garb€s samprat4 remiantis Lietuvos kariuomenes
tradicijomis, nes be jos neimanoma laikyis Kariq etikos kodekso, skatinti juos garbingai elgtis,
padOti tvirtus moralinius pamatus ugdant ateities karininkq, dorq ir garbingq Lietuvos Respublikos

pilietiq, kart4.

4. Pagrindine Kodekso misija - skatinti kari0nus garbingai atlikti pareigq savo tevynei
Lietuvai ir demokratijai pasaulyje.
5. Pagrindines Kodekso gvokos:
5.1. KariDno elgesys - tai kariiino tamybine veikla (veikimas arba neveikimas) ir elgesys
vieSojoje veikloje ir privadiame gyvenime.
5.2. Tamybine veikla - tai kariiino veikl4 atliekant jo pareigybinese instrukcijose ir kituose
teises aktuose nustatltas pareigas.
5.3. Vie5oji veikla- kariiino santykiai su kitais jo gyvenamosios vietoves bendruomenes
nariais ar kitas elgesys visuomeneje ir pareigiino visuomenine veikla.
5.4. Kodekso paZeidimas - tai Siame kodekse nustatltrl elgesio normq paZeidimas, padarytas
ddl kariuno kaltes.
6. Kodekse, nesiekiant apibreZti visq kariunq elgesio normq konkrediais atvejais, pateikiamos
pagrindin€s nuostatos, kuriomis remiantis yra vertinami jq sprendimai ir veiksmai. Pagrindines
Kodekso nuostatos:
6.1 . Pagarba;

6.2. S42iningas pareigq atlikimas;
6.3. Klaidq pripaZinimas.
7. Su Kodeksu turi susipaZinti visi Akademijos destytojai, instruktoriai ir kiti darbuotojai ir
juo vadovautis rodydami kariiinams tinkam 4 pavyzdi.
8. Kariiinai, tarnybos Akademijoje pradZioje supaZindinti su Kodekso nuostatomis, pasira5o
Kariiinq garbes knygoje jsipareigodami bes4lygiSkai laikyis jo reikalavimq. Nesilaikandiq Kodekso
kariiinq elgesys svarstomas Kari0nq garbes teisme.
9. Kariiinq garbis teismui pavedami nagrin0ti poelgiai:
9.1 . nesuderinami su kariSka garbe ir tamybiniu s4Ziningumu;
9.2. lieCiantys tarnybos pareigas, prie5taraujantys Kariq etikos kodeksui.
10. Kariiinq garbds teismo kompetencijai nepriklauso nagrineti vagystes, teises aktit
klastojimq ir korupcijos klausimus, nes tai yra administracines ir baudZiamosios teises kompetencija.

II. KODEKSO PAZEIDIMAI
gerbimas kito asmensjausmq, mindiq, idejq, norq ir prioritetq, nepataikaujant,
I l. Pagarba
jam
nebandant
itikti; parama valstybes institucijoms ir demokratijos vertyb6ms ir sugebejimas Sias
vertybes apginti vieSojoje veikloje ir privadiame gyvenime. Galimi Sios nuostatos pazeidimo awejai:
I I .l . Nepagarba kitam asmeniui - s4moningas savo neigiamo poZiurio i kiq asmeni rodymas.

-

-

I 1.2. Nepagarba valstybes institucijoms, demokatijos vertybems, valstybes simboliams
s4moningas, vie5as, neigiamo poZiiirio i valstybes institucijas, valstybes simbolius ir demokratijos

vertybes rodymas, valsrybes simboliq, valstybes institucijq

ir

demokratijos vertybiq niekinimo

toleravimas.
11.3. Nepadori elgsena vie5umoje - Ziovavimas, miegojimas, spjaudymas, rodymasis esant
neblaiviam vie5umoje, keiksmaiod2iq vartojimas (gatvije, valstybinese ir privadiose istaigose.
paskaitose, seminaruose).

I1.4. Nepagarba Kodeksui ir Kariiinq garbes teismui - s4moningas savo neigiamo poZiurio j
Kodeks4 ir Kariiinq garbes teism4 rodymas.
11.5. Skatinimas nusiZengti Kodeksui - s4moninga itaka kitam asmeniui skatinant ji
nusiZengti kariiino garbei ir Kodeksui.
I I .6. Garbes ZodZio sulauZymas - davus garbes Zodi, jo nejvykdyi.
12. SEZiningas pareigr; atlikimas - teisingos ra5ytinCs arba Zodinis informacijos teikimas
kitam asmeniui, garbes ZodZio laikymasis, elgesys nesiekiant iSvengti atsakomybes arba uZduoties
vieSoje ir tamybineje veikloje. Galimi Sios nuostatos paZeidimo awejai:
l2.l . neteisingas raportas - suklastotq duomenq teikimas raportuojant;
12.2. neteisingi parodymai - tydinis neteisingos ar klaidinamos informacijos pateikimas arba
teisingos informacijos nuslepimas tyrimo metu;
12.3. melagingas pra5ymas - praSymo, kuriame nurodyta melaginga prieiastis, pateikimas;
12.4. melagingas pasiai5kinimas - pasiaiSkinimo, kuriame i5destlta akivaizdZiai iSkraipyta
in formacij4 pateikimas;
12.5. dangstymasis sveikatos sutrikimais ir ligomis - tamybiniq uZduociq vengimas
imituojant nesamus sveikatos sutrikimus ir ligas;
12.6. dangstymasis tamybine padetimi - tamybiniq u2duo6iq vengimas piktnaudZiaujant
einamomis pareigomis;

12.7. velavimas
pradZia.

-

tamybiniq uZduodiq neatlikimas laiku, paveluota uZduodiq vykdymo

- kito asmens pareigq atlikimas dangstantisjo vardu;
pavestas
pareigas
vengimas
12.9.
atlikti
- qmoningas privalomos ir papildomos veiklos
(paskaitq, pratybq, burelirl, fakultatyvq, rinktiniq) vengimas.
13. Klaidq nepripaiinimas - klaidq, padarltq tamybineje arba vieSoje veikloje ar padarius
kit4 neteiset4 veik4 pagal 5i Kodeksq nepripaZinimas.
12.8. apsimetinejimas kitu asmeniu

III. KARIUNU GARBES TEISMAS
14. Kari[nq garbis teismas (toliau - KGT) - tai Kariiinq bataliono savivaldos institucija.
kurios paskirtis - uZtikrinti, kad Kodekso nuostatos biiq deramai taikomos ir kad jq b0tq visada
laikomasi. Sias funkcijas KCT atlieka tirdamas kari0nq nusiZengimus ir siiilydamas atitinkamas
drausminamqsias ir moralines priemones, ugdydamas karilnq garbes samprat+ skatindamas juos
garbingai elgtis.
15. KGT, siekdamas ugdl.ti kari[nq garb€s sampraq ir skatindamas juos garbingai elgtis,
pagal poreiki, pritarus Kariiinq bataliono vadui, gali rengli laisvu nuo pratybq laiku privalomas
auklejamojo pobDdZio paskaitas atskiriems padaliniams.
16. KGT sudaro vykdomasis ir patariamasis organai.
17. Vykdomqii organq sudaro:
17.1. KCT pirmininkas (lV arba III kurso kariiinas);

KGT pirmininko pirmasis pavaduotojas (lV arba lll kurso kariiinas);
KGT pirmininko pavaduotojas (lV arba III kurso kariiinas);
KGT nariai (3 IV kurso ir 3 III kurso kari0nai);
KGT stebetojai (2 ll kurso kariiinai).
18. Patariamqjj organ4 sudaro Kari0nq bataliono kuopq vadai ir kiti kiekvienam atskiram
atvejui nagriniti Kariiinq bataliono vado paskirti asmenys. Stebetojo teisemis posedZiuos€ gali
dalyvauti Kariiinq bataliono karininkai.
19. KCT sudaromas studijq metq pabaigoje ir savo veiklq pradeda naujq studijq metq
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

pradZioje.

20. Nauji KCT nariai (4 III kurso kariiinai) ir naujas KGT pirmininkas renkami studijq meq
pabaigoje. Jeigu i KGT pirmininko pareigas kandidatuoja kari[nas. kuris yra KGT narys, papildomai
j KGT renkamas dar vienas atitinkamo kurso kariiinas, kad butq islaikltas nustatytas KGT nariq
skaiCius.

21. Kariiinq, einandiq, 53 skyriaus virSininko pareigas arba besimokandiq pagal mainq
program4 kitoje aukStojoje mokykloje, naryste KGT laikinai susubdoma.
22. Kariiinai, norintys tapti KGT nariais, teikia savo kandidatiiras KCT pirmininkui. Kariiinq
bataliono karininkai taip pat turi teisg teikti KGT kariiinq, kuriq elgesys yra nepriekaiStingas, o
moralines nuostatos tvirtos, kandidat0ras, jeigu teikiami kandidaai tam neprie5tarauja.
23. Naujiems KGT nariams ir KGT pirmininkui iSrinkti esamas KGT pirmininkas Saukia
posedj. Jame turi dalyvauti KGT pirmininkas ir nariai, Kariiinq tarybos pirmininkas, 53 skyriaus
vir5ininkas, kuopos vado pavaduotojq pareigas einantys kariiinai ir kuopq vadai tq kuopq, i5 kuriq
yra KGT nariai ir pirmininkas. Pos0dis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja visi minOti asmenys.
Kandidatai yra kviediami prisistatyi ir atsaklti i posed2io dalyriq klausimus. Po to vyksta atviras
balsavimas. Balsavimo teisg turi KCT pirmininkas, nariai, 53 skyriaus virSininkas ir kuopq vadai.
KCT pirmininkas ir Kariiinq tarybos pirmininkas turi po du balsus. Suskaidiavus balsus, iSrenkamas

naujas KGT pirmininkas ir nariai. Posid2io protokolas ne veliau kaip per dvi darbo dienas
pateikiamas Kariiinq bataliono vadui.
24. Informacij4 apie nauj4 KGT sudeti ar nariq pasikeitimq KCT pirmininkas teikia Kariiinrl
bataliono vadui. Naujq KGT sudetj tvirtina Kariiinq bataliono vadas.
25. Kandidat4 i KCT pirmininko pareigas i5 Ill arba ll kurso kariiinq studijq metq pabaigoje
Kariiinq bataliono vadui turi teisg teikti KGT ir kuopq vadai. Kari0nai taip pat turi teisg pareikSti
norq tapti KGT pirmininku. Tokiu atveju jie turi teikti motyvacini ra5t4 KGT pirmininkui.
26. Kandidatai turi b[ti paZnngUs, nepriekaiStingo elgesio, vadq teigiamai apibiidinami, tureti
tvirtas moralines nuostatas.
27. Kandidatai i KGT pirmininko pareigas privalo atvykti pokalbio su KGT pirmininku.
28. KGT pirmininko pavaduotojai iSrenkami i5 KGT nariq naujais studijq metais pirmojo
KCT posidZio metu balsuojant KGT nariams. KGT pirmininko pavaduotojq i5rinkim4turi patvirtinti
Kariiinq bataliono vadas.
29. KGT pirmininkas ir jo pavaduotojai atsako uZ tinkam4 KGT darbo organizavim4 ir tyrimo
procediirq laikymqsi.

30. Nauja KGT sudetis mokslo metq pradZioje pristatoma Kariiinq batalionui ryinio
skirstymo i pratybas meo.
3 l. KGT nariai, be KGT sprendimo pripating, kad paZeide Kodeksq ar kitais savo veiksmais
diskreditavg kari0no vardq turi atsisakyi narystes KGT. KGT narys, nepripaZings paieidimo, gali
buti pasalintas i5 KCT, isnagrinejusjo nusizengimq Kodekso nustat)'la tvarka.
32. KGT priima sprendimq del KGT nario statuso panaikinimo, jeigu Akademijos vir5ininko
jsakymu jam skiriama drausminc nuobauda ar ispejimas del Kariq etikos kodekso paZeidimo.
33. Sprendim4 d€l pa9linimo i5 KGT priima KGT nariai balsuodami. Sprendimas
pateikiamas KariEnq bataliono vadui.
34. Kiekvienam atvejui nagrineti Kari0nq bataliono vadas sudaro patariamqjj organ4. I jo
sudetj turi bDti jtrauktas svarstomo kariiino kuopos vadas ar kiti rcikalingi karininkai. Patariamasis
organas KGT balsavimo teises neturi, tadiau atlieka kontroles ir patariamqsias funkcijas.

IV. KARITDI/ GARBES TEISMO PROCEDUROS
35. Visq lygiq vadq, instruktoriq, dastytojrl, Akademijos personalo ir kari[nq pareiga ir teise
raStu ar ZodZiu nedelsiant praneSti Kariiinq batrliono vadui arba KGT pirmininkui apie pastebeq
Kodekso paZeidim4. Prane5imai laikomi konfidencialia informacija, tod€l KGT privalo uZikrinti,
kad jokia informacija apie prane5im4 pateikusj asmeni nebiitq pavieSinta.

36. Anoniminiai prane5imai nagrinijami tik pateikus paZeidimo irodymq. Anoniminius
prane5imus galima palikti Kariiinq bataliono skundq deZuteje arba pateikti kitu biidu, nurodynr KGT

pirmininko.
37. PaZeidimo nagrinejimo tvarka:
37.1 . Kariiinq bataliono vadas priima sprendimq ar karilino elgesi nagriniti KGT, KGT
negali nagriniti KCT pirmininko, KT pirmininko, 53 vir5ininko garbes prasiZengimq.
37.2. Cavgs nurodym4 nagrineti paZeidim4, CT pirmininkas surenka su paieidimu susijusi4
informacijq ir suSaukia KCT posedj (apie tai pranefu Kariiinq bataliono vadui).
37.3. PaZeidimas KGT nagrinejamas, kai uZdarame KCT posedyje dalyvauja KGT
pirmininkas arba jo pavaduotojas, ne maZiau kaip 5 KGT nariai (nesant lV kurso, privalo dalyvauti
ne maiiau kaip 3 nariai) ir patariamasis organas.
37.4. KCT privalo per 30 darbo dienq iSnagrineti gaut4 prane5imE apie KCK paZeidim4 ir
priimti sprendimq. Ypatingais atvejais KCT pirmininkas arba jo pavaduotojas, bataliono vadui
pritarus, gali pratgsti tyrim4 dar 30 darbo dienq.
37.5. PosedZio pradZioje jtariamasis supaZindinamas su pateiktais kaltinimais. I5klausgs
kaltinimus, kaltinamasis atsako: .,sutinku" - visiSkai sutinka sujam pateiktais kaltinimais; ,.sutinku,
bet noriu pasiaiSkinti" - sutinka su pateiktais kaltinimais, bet nori iSsaklti savo nuomong;
,.nesutinku" - kategoriSkai priestarauja pateiktiems kaltinimams.
37.6. Svarstomam kari0nui sutikus su pateiktais kaltinimais, KGT uZdarajame posedyje
priima sprendimq ir siiilo drausminimo priemones. Balsuojama tokiu btidu: pirma balsuojama, ar
kaltinam4ii iSteisinti ar apkaltinti. Jei nubalsuojama i5teisinti, tada ir priimamas toks sprendimas. Jei
nubalsuoja apkaltinti, tada balsuojama dar kart4 del nuobaudos skyrimo (ar pareikiti ispejim4 ar
inicijuoti tamybini patikrinim4 pagal LK drausm€s statut4 arba Kariq etikos kodeksq). Jeigu
svarstomas nepagarbos kitam asmeniui klausimas, KCT balsuoj4 ar ipareigoti, kad kaltinamasis
atsipraSyq ji kaltinusio asmens ar abu kariiinus susitaikyti neiSskiriant, kuris yra kaltas. Susilaikyti
nuo balsavimo neleidZiama.
37.7. Karilnui nesutikus su pateiktais kaltinimais arba reikalaujant paaiSkinimo, KGT,
dalyvaujant kaltinamajam, nagrineja pateidim4. Ji iSnagrinejgs, KGT uZdarajame posedyje priima
sprendimq ir siillo drausminimo priemones.
37.8. Galutini sprendim4 KCT teikia KariOnq bataliono vadui, kuris savo nuoZiiira ji teikia
Akademijos vir5ininkui.
37.9. KGT sprendimas uZfiksuojamas posedZio protokole. KGT parengia du posidZio
protokolo iSraSus - vienas iteikiamas Kariiinq bataliono vadui, kitas isegamas i kariiino asmens bylq.
37.10. Kaltinamas karilnas, nesutinkantis su KGT sprendimu, per 3 darbo dienas gali pateikti
ra5tiSk4 skundq KariDnq bataliono vadui. Galima skqstis, jei KGT susirenka be bataliono vado
leidimo, jei jo nepilna sudetis, jei kaltinamasis neSaukiamas i KGT arba jei netikinami jo
pasiteisinimui pristaQiti irodymai. Kari[nq bataliono vadas kartu su kuopq vadais, dalyvavusiais
nusi2engimo nagrinejimo procese, per 5 darbo dienas l5nagrineja skundq ir priima galutini
sprendimq.
38. KGT, liudyojq ir jtariamqjq teises ir pareigos:
38.1. Nagrinedamas kariuno elgesi, KGT gali iSkviesti ir apklausti su nagrinejamu atveju
susijusius asmenis, kurie privalo nurodlu laiku prisistatyti KGT pirmininkui arjo pavaduotojui.
3E.2. Pakviestq kariiinq neatvykimas be pateisinamos prieZasties laikomas su garbe
nesuderinamu poelgiu uZ kuri traukiama j KGT; informacij4 apie neatvykusius kitus Akademijos
karius ir darbuotojus KGT pirmininkas perduoda KariInq bataliono vadui.

38.3. Liudyojai privalo sqZiningai atsaklti i visus pateiktus klausimus. Klaidingq parodymq
davimas laikomas Kodekso pa2eidimu.
38.4. Tyrimo metu liudyojai negali komentuoti ir atskleisti paSaliniams asmenims jokios su
tyrimu susijusios informacijos.
38.5. Kiekvienas itariamas nusiZengimu kariiinas turi teisg i gynybq taip pat teisg tyrimo
metu iSsikviesti liudininkus ir pateikti savo irodymus.
39. Klaidingq parodymq davimas arba kitq kari[nq skatinimas taip elgtis laikomas
sunkinandia aplinkybe, galindia itariamajam uZtraukti didesng atsakomybg.
40. Sunkinandiomis aplinkybemis laikoma: nepagarbos KCT nariams Kodeksui
demonstravimas, klaidingq parodymq davimas ar kitq kariiinq skatinimas taip pasielgti, kitq Kodekso
paZeidimq atskleidimas tyrimo metu, Kodekso pakartotinis paZeidimas.
41. Lengvinandiomis aplinkybemis laikoma: prisistatymas KGT nariams nedelsiant padarius
nusiZengimq nuoSirdi atgaila del nusiZengimo, pagalba aiSkinantis paZeidimq ir nustatant
kartu
padariusius asmenis.

ir

ji

v. KARTUNIJ GARBES TEISMO DARBO REGLAMET{TAS
42. KCT reglamento paskirtis - nustatyi bendq KGT posedZio tvarkq:
42.1. KGT pirmininko arba jo pavaduotojo iZanginis Zodis (nagrinOjamos bylos dalyviq ir
tyrimo medZiagos pristatymas KGT nariams ir patarianiiajam karininkui);
42.2. kaltinamojo ir nukentejusiojo apklausa;
42.3. liudininko(-q) parodymai (liudininkai prieS duodami parodymus laukia uZ durq, kol bus
pakviesti, davg parodymus - palieka posedj);
42.4. KGT nariq svarstymas del nuobaudos skyrimo ir sprendimo priemimas (vykstant
svarstymui kaltinamasis laukia uZ durq, kol bus pakviestas i5klausyti KGT sprendimo);
42.5. sprendimo skelbimas kaltinamajam;
42.6. sprendimo teikimas vadovybei.
43. Ne vienas KGT narys, patariamojo organo narys, kaltinamasis neturi teises atskleisti
informacijos, susijusios su tyrimo medZiaga.
44. GT sprendimas isigalioj4 kai, pritarus Kariiinq bataliono vadui, vie5ai paskelbiamas
Kariiinq batalionui.

VI. MORALINES IR DRAUSMINAMOSIOS NUOBAUDOS

I

45. KGT turi teisg taikyti moralines ir drausminamEsias priemones uZ Kodekso paieidimus.
46. KGT skiria Sias priemones, kad nusiZenggs kariunas pasijustq atsakingas uZ savo elgesj,
suvoktq atsakomybg kitiems kariilnams ir savo kaltg. AtsiZvelgiant i nusiZengimo sunkum4 KGT
galimos skirri moralines ir drausminamosios nuobaudos:
46.1. I5teisinimas
KGT nariq nutarimu, atsiZvelgiant j aplinkybes, kari0nui suvokus ir
gailintis padarius prasiZengim4 arba irodom4 kad nebuvo padarytas prasiZengimas, kariilnas gali b0ti

-

iSteisintas.

46.2. Sutaikymas - KGT nutarimu, irodZius jo kaltg, Kodeks4 paZeidgs kariDnas, atsipraSo
iZeisto asmens. Kas nesutinka susitaikyti, tas laikomas iZeidusiu kariSk4 garbg ir jam pareiSkiamas
ispejimas.
46.3. [spejimas - KGT nariq nutarimu, atsiZvelgiant i aplinkybes, kariiinas, gali b[ti
ispejamas.

47. Tuo atveju, jeigu kariiinas paZeid€ kodekso reikalavimus ir per paskutinius vienus metus
buvo gavgs ispejimq pagal 5i Kodekq, KGT gali sitillti Kariilnq bataliono vadui inicijuoti
patikrinimE del galb[t padaryto Kariq etikos kodekso paZeidimo.
48. Tyrimo metu nustadius, kad paZeistas ne Kodeksas, o Drausmds statutas, tyrimo medZiaga
perduodama Kari0nq bataliono vadui.

jis

49. Akademijos vir5ininkui skyrus tarnybinj patikrinim4 atliekandiam karininkui, KGT
pirmininkas arba jo pavaduotojas surinkq su nusiZengimu susijusi4 mediiagq perduoda patikrinime
atliekandiam karininkui.
50. Kodekso paieidimus, kuriuos padare kariiinai, einantys neetatines vadq pareigas, KCT
raStu informuoja Akademijos virSinink4.
51. KGT posedZiq metq gali priimti sprendimq skatinti kariEnus uZ indCli iKGT veikl4, uZ
aukStus mokslo rezultatus (vidurkis nuo 9 balq be fizinio rengimo ir kariniq mokslq), uZ auk5tus
sportinius pasiekimus (KFPT 300 bal ir u2 valstybes, moters ar kario vardo gynim4 vie5ojoje
erdveje.

