LIETUVOS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOS ETIKOS KODEKSAS

I. ĮVADAS
1. Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos (toliau vadinama – Asociacija) Etikos kodeksas (toliau vadinama –
Kodeksas) apibrėžia elgesio principus bei normas ir padeda užtikrinti jų laikymosi Asociacijos viduje. Etikos
kodeksas remiasi Asociacijos vizija, misija ir pagrindinėmis vertybėmis bei padeda jas puoselėti. Šio Kodekso
normos yra taikomos visiems Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos nariams.

Kodekso tikslai:
Apibrėžti elgesio normas bei taisykles, kuriomis Asociacijos nariai vadovautųsi asmeninėje, profesinėje ir
Asociacijos veikloje , nekenkdami Asociacijos ir jos narių įvaizdžiui.

II. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE
2.1. Asociacijos narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, pagarba, taktiškumu ir pasitikėjimu.
Bendravimas tarp narių turi būti pagarbus, negalima kelti savo asmeninių ar atstovaujamos įmonės
komercinių interesų aukščiau asociacijos tikslų.
2.2. Kilus konfliktinėms situacijoms tarp Asociacijos narių, Asociacijos nariai privalo informuoti Valdybą ir
ieškoti abiems pusėms naudingų sprendimų ir kompromisų kartu su kitais Asociacijos nariais.
2.3. Asociacijos nariai yra skatinami viešai skelbti apie savo narystę Asociacijoje profesionaliu ir garbingu
būdu.
2.5. Asociacijos nariai yra skatinami reikšti asmeninę nuomonę Asociacijos susirinkimuose, diskusijose ar
kituose Asociacijos organizuojamuose renginiuose. Asmeninė nuomonė turi būti nešališka, maksimaliai
objektyvi, pagrįsta ir neįžeidžianti.
2.6. Asociacijos nariai įsipareigoja profesionaliai ir garbingai dalytis kitų Asociacijos narių kontaktine
informacija, nenaudoti jos komerciniais tikslais, neperduoti jos trečiosioms šalims be nario sutikimo.
2.7. Jei asociacijos narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į Asociacijos
valdybą ir prašyti ginti jo interesus.

III. PROFESINĖ ETIKA IR KOMPETENCIJA
3.1. Kiekvienas Asociacijos narys savo profesinėje veikloje turi elgtis etiškai pagal atitinkamos veiklos srities
profesinės etikos taisykles.
3.2. Asociacijos narys turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikoje galiojančiais profesinę sritį ar ūkio šakos
specifiką reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais ir jų laikytis savo veikloje.
3.3. Asociacijos narys turi puoselėti skaidrius ir profesionalius santykius su verslo partneriais.
3.5. Nariai, teikdami pasiūlymus Asociacijai, neturėtų siekti sau išskirtinės naudos.

IV. SANTYKIAI SU VISUOMENE IR VALDŽIA
4.1. Asociacijos nariai netoleruoja korupcijos ir piktnaudžiavimo pareigomis siekiant asmeninės naudos.
4.2. Asociacijos narių bendravimas su visuomene turi būti pagrįstas atvirumu ir draugiškumu.

V. ATSAKOMYBĖ
5.1. Asociacijos nariai privalo laikytis šio kodekso nuostatų. Kodekso laikymasis pirmiausiai grindžiamas
Asociacijos narių savimone ir sąžine. Kodekso laikymąsi prižiūri Asociacijos valdyba. Asociacijos valdyba
vertina Asociacijos narių atitiktį etikos kodekso taisyklėms ir gali taikyti šias sankcijas:
5.1.1. Įspėjimas
5.1.2. Šalinimas iš narių
5.2. Kilus interesų konfliktui, Valdybos nariui rekomenduojama nedalyvauti Valdybos narių balsavime
priimant svarbius Asociacijai sprendimus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Šį kodeksą tvirtina, keičia, papildo Asociacijos valdyba arba Visuotinis narių susirinkimas.
6.2. Kiekvienas asociacijos narys turi teisę teikti pasiūlymus dėl Etikos kodekso papildymo.
6.3. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Asociacijos valdybos susirinkime.
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