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LIETUVOS TAEKWONDO FEDERACIJOS ETIKOS KODEKSAS  
 

Lietuvos tekvondo federacija (toliau – LTF) prisiima ypatingą atsakomybę saugoti 

tekvondo vientisumą ir reputaciją  ir propaguoti sportą kartu su tradiciniais tekvondo principais ir 

dvasia. LTF nuolat stengiasi apsaugoti tekvondo ir LTF įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, atsiradusios 

dėl amoralių ar neetiškų metodų ir praktikos. Šiuo atžvilgiu buvo priimtas šis kodeksas.  

  

 1 straipsnis.  Taikymas:  

Šis Kodeksas taikomas visiems, kurie priima ir prisiima LTF organizacinės struktūros pareigūno 

funkcijas, įskaitant bet kurį LTF Tarybos,  Sekretoriato ir Prezidiumo narį, kurį skiria Prezidentas 

arba kuris yra išrinktas Federacijos delegatų suvažiavimu, taip pat LTF Auditoriai, LTF Iždininkas ir 

LTF Patarėjai. („Pareigūnai“). Dėl etikos ir elgesio Tekwondo gerbiami sportininkai, komandos 

pareigūnai, įskaitant trenerius ir vadovus, teisėjai ir kiti akredituojami asmenys privalo laikytis to 

pačio etikos kodekso, kuris numato šias nuostatas. („Sportininkai ir Kiti Asmenys“). LTF Pareigūnai 

ir LTF Sportininkai ir Kiti Asmenys kartu yra vadinami „Tekvondo Judėjimo Dalyviais“.  

 

2 straipsnis. Pareigūnai:  

Pareigūnai atstovauja LTF sąžiningumu, vertingumu, garbingumu ir dorumu. Tikimąsi, kad 

pareigūnai supras savo funkcijos svarbą ir kartu prisiims įsipareigojimus bei atsakomybę. Pareigūnai, 

vykdydami savo misiją, privalo būti rūpestingi ir kruopštūs. Jų elgesys turi atspindėti tai, kad jie remia 

ir palaiko LTF principus ir tikslus bei susilaiko nuo bet kokio dalyko, kuris gali būti kenksmingas  

šiems tikslams ir objektams.   

  

3 straipsnis.  Ištekliai:   

LTF Ištekliai gali būti naudojami tik LTF Tikslams. Pareigūnai privalo tvarkyti sąskaitas 

vadovaudamiesi visuotinai pripažintais apskaitos principais. Nepriklausomas auditorius patikrins 

šias sąskaitas.   

 

4 straipsnis. Vyriausybės ir privačių organizacijų Elgesys:  

Bendradarbiaujant su vyriausybinėmis institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis, asociacijomis ir grupėmis, pareigūnai, be 2 Straipsnyje numatytų pagrindinių 

taisyklių laikymosi, išlieka politiškai neutralūs, laikydamiesi LTF principų ir tikslų bei apskritai 

veikia tokiu būdu, kuris suderinamas su savo funkcija ir vientisumu.  
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5 straipsnis. Diskriminacijos draudimas:  

LTF pareigūnai ir individualūs sportininkai, komandos pareigūnai ir kiti suinteresuoti asmenys neturi 

teisės diskriminuoti, ypač etninės kilmės, rasės, kultūros, politinių pažiūrų, šeimyninės padėties, 

religijos, lyties, kalbos ar kitų priežasčių atžvilgiu. Priimami sprendimai ir veiksmai turi būti geriausi 

sportininkų labui, akcentuojant lygias dalyvavimo galimybes.   

 

6 straipsnis.  Priekabiavimo draudimas   

Sportininkai turi teisę gerbti ir mėgautis saugia ir palaikančia sporto aplinka. Visos fizinės, profesinės 

ar seksualinės priekabiavimo formos yra uždraustos.   

  

7 straipsnis.  Sporto vientisumas:   

LTF pareigūnai ir individualūs sportininkai, komandos pareigūnai ir kiti suinteresuoti asmenys 

privalo saugoti sporto vientisumą ir sąžiningų rungtynių principą, atsisakydami bet kokių bandymų 

daryti įtaką varžybų elementams taip, kad tai prieštarautų sporto etikai.   

 

8 straipsnis. Tinkamumas ir atleidimas iš darbo:  

Tik tie asmenys, kurie demonstruoja aukštą etikos ir sąžiningumo laipsnį ir įsipareigoja laikytis šio 

Kodekso nuostatų be išlygų, gali būti pareigūnai. Kiekvienas asmuo, turintis teistumą savo 

gyvenamojoje šalyje arba taikomą drausminę priemonę LTF Prezidiumui nėra tinkamas, jei 

nustatoma, kad nusikaltimas nesuderinamas su jo gebėjimu atlikti savo užduotis. Bet kuris asmuo ar 

pareigūnas (-ai), kuris (-ie) neatitinka šių sąlygų, nebetinkami kandidatuoti į LTF pareigūnus. 

 

9 straipsnis. Interesų konfliktai:  

Prieš išrinkimą ar paskyrimą pareigūnai automatiškai atskleidžia asmeninius interesus, kurie gali būti 

susiję su jų būsima funkcija. Vykdydami savo užduotis pareigūnai vengia bet kokios situacijos, dėl 

kurios gali kilti interesų konfliktas. Konfliktai dėl interesų kyla, jei pareigūnai turi arba mano, kad 

turi privačių ar asmeninių interesų, kurie mažina jo gebėjimą nepriklausomai ir tiksliai vykdyti 

pareigas sąžiningai. Privatūs ar asmeniniai interesai apima galimybę gauti naudos sau, savo šeimai, 

artimiesiems, draugams ar pažįstams.  

  

10 straipsnis. Asmens teisių apsauga:  

Tekvondo judėjimo alyviai užtikrina, kad tų asmenų, su kuriais jie bendrauja ir su kuriais jie susiduria, 

asmeninės žmogaus teisės būtų saugomos, gerbiamos ir apsaugotos.  

 

11 straipsnis. Lojalumas ir Konfidencialumas:  

Vykdydami savo pareigas, pareigūnai išlieka visiškai ištikimi LTF. Priklausomai nuo jų funkcijos, 

bet kokia informacija, kuri perduodama pareigūnams jų pareigų eigoje, laikoma konfidencialia arba 
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slapta kaip lojalumo išraiška. Visa informacija ar nuomonės perduodamos laikantis LTF principų ir 

tikslų. 

 

12 straipsnis. Dovanos, Kyšininkavimas ir kiti Privalumai:  

12.1. Pareigūnams neleidžiama priimti dovanų ir kitų išmokų, viršijančių trečiųjų šalių vietinių 

kultūrinių papročių vidurkį. Jei abejojate, dovanos turi būti atmestos. Grynųjų pinigų dovanų 

priėmimas bet kokia suma ar forma yra draudžiamas.   

12.2. Vykdydami savo pareigas pareigūnai gali duoti dovanų ir kitų išmokų pagal vidutinę santykinę 

vietinių kultūrinių įpročių vertę trečiosioms šalims su sąlyga, kad jie nesieks nesąžiningos naudos ir 

interesų konfliktų.  

12.3. Pareigūnai nepriima kyšių ar kitų pranašumų, kurie jiems siūlomi, pažadami ar siunčiami 

siekiant paskatinti pažeidimą ar nesąžiningą elgesį trečiosios šalies naudai.  

12.4. Pareigūnai negali būti lydimi šeimos narių oficialiuose renginiuose , LTF ,kontinentinių sąjungų, 

asociacijų ir narių ar kitų organizacijų sąskaita, nebent tai aiškiai leidžiama padaryti.  

  

13 straipsnis. Komisija:  

Pareigūnams draudžiama priimti komisinius ar pažadėti bet kokios rūšies derybas atliekant savo 

pareigas, išskyrus atvejus, kai pirmininkaujanti institucija aiškiai jiems leido tai daryti. Jei tokios 

pirmininkaujančios institucijos nėra, tai nusprendžia institucija, kuriai priklauso pareigūnas.  

  

14 straipsnis.  Rinkimai   

Rinkimų Gairės turi būti parengtos prieš kiekvienus rinkimus. Jei rinkimų gairėse nenurodyta kitaip, 

kandidatai turėtų griežtai laikytis LTF organizacinio komiteto prezidento rinkimų nurodymų.  

  

15 straipsnis. Atskleidimo ir Ataskaitų teikimo Pareiga:  

15.1. Pareigūnai nedelsdami praneša LTF Prezidentui arba, jei kiltų interesų konfliktas LTF 

Viceprezidentui, bet kokius šiame Kodekse nurodytus elgesio pažeidimus, o jeigu prireikia, 

Prezidentas gali pareikalauti Etikos Komiteto posėdžio.   

15.2. Asmenys, apie kuriuos pranešta, pateikus prašymą pateikia informaciją atsakingai įstaigai ir 

visų pirma deklaruoja savo pajamų detales bei pateikia patikrinimams reikalaujamus įrodymus.  

 

16 straipsnis.  Pažeidimai:  

Pagal šio Kodekso elgesio taisyklių pažeidimus Sankcijų Komitetas sankcionuoja remdamasis Etikos 

Komiteto tyrimo ataskaita.   

  

17 straipsnis. Etikos Komiteto Procedūros  

Jei tyrimo ataskaitos rezultatas padaro išvadą, kad egzistuoja pakankamai rimtų šio kodekso 

pažeidimų, Etikos Komitetas bet kuriuo metu rekomenduoja priimti LTF Įstatų   Sankcijų Komiteto 

veiksmus.   
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18 straipsnis. Sankcijos:  

Vadovaudamasis Etikos Komiteto tyrimo ataskaita, Sankcijų Komitetas svarsto minėtą bylą (-as) ar 

nusižengimą pagal drausminių priemonių vykdymo tvarką. 

   

19 straipsnis. Kiti veiksmai:  

Sankcijų Komitetas, nepažeisdamas sankcijų, nustatytų taikant LTF drausminę nuostatą, 

baudžiamosios veikos prielaidoje galėtų taikyti visus teisminius veiksmus, kurie yra būtini. 
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