ROTARY INTERNATIONAL APYGARDOS 1462
IR ROTARACT LIETUVA
ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Kodekso paskirtis
1. Rotary International Apygardos 1462 ir Rotaract Lietuva etikos ir elgesio kodeksas (toliau –
Kodeksas) nustato „Rotary International Apygardai 1462“ (toliau – Apygarda) priklausančių Rotary klubų
bei asociacijai ROTARACT LIETUVA (toliau – Rotaract Lietuva) priklausančių Rotaract klubų, prisijungusių
prie iniciatyvos „Skaidrioji banga“, narių (toliau – Rotariečiai) etikos taisykles bei elgesio principus.
2. Šiuo Kodeksu siekiama, kad Rotariečiai, dalyvaudami Apygardos ir Rotaract Lietuva bei
Rotary ir Rotaract klubų (toliau bendrai – Klubai) veikloje bei savo kasdieniame gyvenime saugotų ir
puoselėtų Rotariečio vardą ir Rotary vertybes.
2 straipsnis. Kodekso taikymas
1. Šis Kodeksas tiesiogiai taikomas tų Klubų veikloje, kurie savo įstatuose nustatyta tvarka priima
sprendimą taikyti šį Kodeksą savo veikloje ir tokiu būdu savanoriškai prisijungia prie iniciatyvos
„Skaidrioji banga“.
2. Prisijungimą prie iniciatyvos „Skaidrioji banga“ Klubai papildomai gali išreikšti pasirašydami
iniciatyvos „Skaidrioji banga“ memorandumą (Priedas Nr.1) ir/ar informuodami apie šį savo sprendimą
Apygardos valdytoją ar Rotaract Lietuva tarybos pirmininką. Kodekso tekstas ir prisijungusių klubų
sąrašas skelbiamas viešai apygardos interneto svetainėje.
3. Klubai, kurių veikloje yra taikomas šis Kodeksas, Kodekso pagrindu turi teisę:
1) rekomenduoti Rotariečiams, kurie yra atitinkamo Klubo nariai, laikytis ir veikti pagal Kodekso
reikalavimus;
2) svarstyti Rotariečių, kurie yra atitinkamo Klubo nariai, elgesio tinkamumą ir priimti
sprendimus dėl jų narystės, veiklos Klube ir pan.
3 straipsnis. Tarptautinės Rotary Organizacijos teisės aktų taikymas
Tarptautinės Rotary Organizacijos (toliau – RI) Konstitucijos, įstatų, elgsenos kodekso ir kitų
dokumentų nuostatos Klubams ir jų nariams taikomos tiesiogiai ir turi viršenybę šio Kodekso atžvilgiu.

II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ROTARIEČIŲ VEIKLOS IR ELGESIO PRINCIPAI
4 straipsnis. Pagrindinės Rotary vertybės
Rotariečiai, dalyvaudami Apygardos, Rotaract Lietuva ir Klubų veikloje, taip pat kasdieniame
gyvenime, saugo ir puoselėja pagrindines Rotary vertybes: draugiškumą, dorumą, įvairovę, savanorystę
ir lyderystę.
5 straipsnis. Keturių klausimų testas
Asmeniniame ir profesiniame gyvenime Rotariečiai vadovaujasi keturių klausimų testo principu,
t. y. prieš galvodami, sakydami arba darydami, siekia rasti teigiamus atsakymus į šiuos keturis
klausimus:
1) ar tai tiesa?
2) ar tai dora kitų atžvilgiu?
3) ar tai skatina gerą valią ir draugiškumą?
4) ar tai bus visiems naudinga?

6 straipsnis. Savanorystė ir tarnystė bendruomenei
1. Savanorystė ir veikimas visuomenės naudai yra rotarietiškos veiklos pagrindas.
2. Rotariečiai nuolat ieško būdų, kaip prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir patenkinti
visuomenės interesus.
3. Savo profesiją Rotariečiai vertina kaip dar vieną galimybę pasitarnauti kitiems, profesinius
įgūdžius ir žinias naudoja mokydami ir būdami pavyzdžiu jaunimui, padėdami žmonėms ir gerindami jų
gyvenimo kokybę savo bendruomenėje, Lietuvoje ir pasaulyje.
7 straipsnis. Elgesio principai
1. Rotariečiai vertina savo nepriekaištingą reputaciją ir ją saugo.
2. Rotariečiai elgiasi mandagiai, dorai, sąžiningai, dalykiškai ir pagarbiai, laikosi aukštų etikos
standartų ir geros moralės normų asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.
3. Rotariečiai yra sąžiningi savo darbdavių, darbuotojų, kolegų, konkurentų, klientų, visuomenės
bei visų kitų žmonių, su kuriais juos sieja verslo ir kitokie ryšiai, atžvilgiu.
4. Rotariečiai netoleruoja patyčių ir priekabiavimo bei kuria aplinką be jų.
5. Rotariečiai nepiktnaudžiauja savo vardu, susilaiko nuo veiksmų ar elgesio, kurie nesuderinami
su sąžiningumu, Rotary vertybėmis, gali turėti neigiamos įtakos RI, Apygardos, Rotaract Lietuva, Klubų
ir/ar kitų Rotariečių reputacijai, menkina visuomenės pasitikėjimą Rotariečiais ir/ar žemina Rotariečio
vardą.
8 straipsnis. Veiklos teisėtumas
1. Rotariečiai savo profesine veikla užsiima teisėtai, veikia teisėtais būdais ir priemonėmis,
vykdydami teisės aktuose nustatytas pareigas ir nepažeisdami nustatytų draudimų bei gerbdami kitų
asmenų teises.
2. Teisės aktų nustatytais atvejais Rotariečiai deklaruoja savo narystę Klube, viešai atskleidžia
savo privačius interesus bei vengia privačių ir viešųjų interesų konflikto.
3. Profesinėje veikloje Rotariečiai vengia neteisėtos pašalinės įtakos, kuri gali paveikti jų
profesinių funkcijų atlikimą, netoleruoja neteisėto kišimosi į savo profesinę veiklą.
4. Rotariečiui, kuris baudžiamajame procese dalyvauja kaip įtariamasis, kaltinamasis arba
teisiamasis, per laikotarpį iki jo atžvilgiu vykdomo ikiteisminio tyrimo arba, atitinkamai, baudžiamojo
teismo proceso pabaigos įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu, atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir Klubo
įstatuose ar kituose Klubo dokumentuose nustatytą tvarką, rekomenduojama imtis vienos ar daugiau
priemonių:
1) susilaikyti nuo aktyvaus dalyvavimo Klubo, Apygardos ar Rotaract Lietuva veikloje;
2) viešai neatstovauti Klubo, Apygardos ar Rotaract Lietuva;
3) neužimti pareigų Klubo valdymo organuose, Apygardos ar Rotaract Lietuva organuose;
4) sustabdyti savo narystę Klube;
5) laikinai išstoti iš Klubo.
5. Rotarietis, kuris įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu yra pripažintas kaltu padaręs
nusikalstamą veiką, priklausomai nuo Klubo įstatuose ar kituose Klubo dokumentuose nustatytos
tvarkos, privalo sustabdyti narystę Klube bausmės atlikimo ir teistumo galiojimo laikotarpiu arba išstoti iš
Klubo. Atlikus bausmę ir išnykus teistumui, Rotarietis turi teisę atnaujinti savo narystę, sugrįžti į Rotary
klubą ir/ar būti priimtas į kitą Rotary klubą.
9 straipsnis. Rotariečių tarpusavio santykiai
1. Rotariečių tarpusavio santykiai grindžiami demokratiškumu, bendradarbiavimu, pasitikėjimu,
draugiškumu, pagarba, tolerancija, sąžiningumu bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais.
2. Rotariečiai pagarbiai vertina visų profesinių sričių atstovus.
3. Rotariečiai nediskriminuoja ir nevertina kitų Rotariečių dėl jų išpažįstamos religijos, tikėjimo,
turimų etinių, politinių ar kitokių įsitikinimų, pažiūrų.
4. Rotariečiai nesiekia ir nesuteikia kitiems Rotariečiams privilegijų ar pranašumo, kuris paprastai
nėra suteikiamas kitiems asmenims.

5. Rotariečių ir Apygardos ar Rotaract Lietuva organų tarpusavio santykiai grindžiami abipuse
pagarba ir geranorišku bendradarbiavimu. Rotariečiai, esantys Apygardos ar Rotaract Lietuva organų
nariais, deda visas pastangas tam, kad aktyviai dalyvautų jų darbe, posėdžiuose ir kituose renginiuose.
6. Rotariečiai vengia interesų konflikto, kuomet Rotariečio, dirbančio valstybės tarnyboje, kaip
tai apibrėžiama teisės aktuose, priimami sprendimai, dalyvavimas priimant sprendimą arba pavedimo
vykdymas, gali turėti įtakos jo paties ir/ar kito Rotariečio privatiems interesams, o tokiai situacijai
susidarius – nusišalina nuo sprendimo priėmimo ir/ar pavedimo vykdymo.
10 straipsnis. Pagarba valstybei ir visuomenei
Bendraudami su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar vykdydami
savo profesinę veiklą, Rotariečiai veikia pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamiesi nustatytų elgesio
standartų ir reikalavimų bei gerbdami kitų asmenų teises.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11 straipsnis. Rotariečių atsakomybė
1. Atsakomybę už šio Kodekso reikalavimų pažeidimą Rotariečiams taiko Klubai, kurių nariais jie
yra.
2. Apygardos valdytojas arba Rotaract Lietuva tarybos pirmininkas turi teisę rekomenduoti
atitinkamam Klubui imtis šiame Kodekse numatytų veiksmų ir/ar priemonių Kodekso reikalavimus
pažeidusio Rotariečio, kuris yra šio Klubo nariu, atžvilgiu.
12 straipsnis. Kodekso įsigaliojimas
1. Šis Kodeksas yra tvirtinamas Apygardos valdytojo ir Rotaract Lietuva tarybos pirmininko
potvarkiais.
2. Šis Kodeksas kiekvieno atskiro Klubo ir jo narių atžvilgiu įsigalioja nuo to momento, kuomet
atitinkamas Klubo organas Klubo įstatuose nustatyta tvarka priima sprendimą taikyti šį Kodeksą savo
veikloje.
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