
 
 

PATVIRTINTA 
LVTF prezidento 

2021 m.  lapkričio 4  d. 

įsakymu Nr. VI-6 

 

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS ETIKOS KODEKSAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Lietuvos virvės traukimo federacijos (toliau – LVTF) narių etikos kodeksas (toliau – 

Kodeksas) nustato pagrindinius LVTF  narių elgesio principus, kurių jie privalo laikytis 

vykdydami veiklą susijusią su LVTF. 

2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką sporto aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei 

tinkamus ir efektyvius LVTF narių tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su klientais ir jų 

atstovais, didinti LVTF narių autoritetą visuomenėje, sportininkų ir jų sirgalių pasitikėjimą 

LVTF. 

3. Šis Kodeksas skelbiamas viešai. 

4. Kodekse naudojamos sąvokos: 

4.1. Diskreditavimas – tokie veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia LVTF 

autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, 

tiek ir  neveikimu. 

4.2. Įžeidimas – tai situacija, kai narys viešai/neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino 

žmogaus garbę ir orumą. 

4.3. Kodekso pažeidimas – šiame Kodekse nustatytų nario elgesio normų pažeidimas, 

padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl nario kaltės. 

4.4. Privatūs interesai – tai nario asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis 

turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant einamas pareigas. 

4.5. Narys – kiekvienas asmuo sportuojantis organizacijoje, kuri priklauso LVTF, 

dalyvaujantis LVTF virvės traukimo varžybose ir visi asmenys organizuojantys ar vykdantys 

LVTF veiklą. 

 

II. NARIO ELGESIO PRINCIPAI 

 

5. Pagrindiniai narių elgesio principai turėtų būti tokie : 

5.1.Pagarba žmogui ir valstybei; 

5.2.Teisingumas ir nešališkumas; 

5.3.Nesavanaudiškumas; 

5.4.Dorovinis principingumas ir padorumas; 

5.5.Pavyzdingumas; 

5.6.Sąžiningumas. 

6. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia tai, kad nariai turi: 

6.1. Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas; 

6.2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

įskaitant LVTF vidaus teisės aktus; 

6.3. Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar 
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visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su sportininkais, LVTF klientais, kolegomis. 

6.4. Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės 

grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai; 

6.5. Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai 

reaguoti į sportininkų, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo 

privalu laikytis net sudėtingomis ar stresinėmis situacijomis; 

6.6. LVTF netoleruojama jokia priekabiavimo forma; 

6.7. LVTF varžybų metu netoleruojamas brutalus elgesys.  

7. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad nariai turi :  

7.1. Priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik viešaisiais interesais; 

7.2. Vykdant pareigas veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus; 

7.3. Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus; 

7.4. Vienodai elgtis su visais sportininkais, kolegomis, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų; 

7.5. Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių ir ieškoti objektyviausio 

sprendimo; 

7.6. Būti objektyviais, susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų 

išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems 

vienodais vertinimo kriterijais. 

8. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad nariai turi: 

8.1. LVTF veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, vengti interesų konflikto; 

8.2. Dalintis darbo patirtimi, informacija su kitais nariais (apie LVTF valdybą), 

bendradarbiauti tarpusavyje; 

8.3. Dirbti sportininkų, LVTF ir visuomenės labui. 

9. Pavyzdingumo principas reiškia, kad nariai turi : 

9.1. Siekti žodžio ir veiksmo vienybės; 

9.2. Dalyvauti LVTF susirinkimuose, posėdžiuose ir renginiuose; 

9.3. Nereikšti paniekos kolegoms, neįžeidinėti, nenaudoti fizinio ar psichologinio smurto; 

9.4. Nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti sporto renginių 

teritorijoje. 

10. Sąžiningumo principas reiškia, kad nariai turi :  

10.1. Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų; 

10.2. Dopingas ir jo vartojimas yra griežtai draudžiamas. Pasaulinio antidopingo kodekso 

taisyklių privalo laikytis visur ir visada; 

10.3. Lažybos dėl virvės traukimo rezultatų yra draudžiamos. Taip pat draudžiami bet kokie 

korupciniai veiksmai, susiję su virvės traukimo sportu, įtaka varžybų rezultatams bei 

nesąžininga konkurencija, manipuliavimas sporto varžybomis. 

 

III. NARIŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI 

 

11. LVTF narių tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, 

draugiškumu ir pasitikėjimu, pagarba bei komandiniu darbu. 

12. LVTF nariai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti : 

12.1. Asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo; 

12.2. Kitų darbo menkinimo; 
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12.3. Apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo,  reputacijos menkinimo; 

12.4. Neigiamų emocijų demonstravimo. 

13. Nariai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir 

netinkamos įtakos. 

14. Narys privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis 

ir veiksmus, apie kitų kolegų asmenybę ir kompetenciją. 

15. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą 

visada kreipiamasi pagarbiai. 

16. Klubų, jų atstovų ir valdybos tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, 

geranoriškumu bei aktyvia pagalba. 

 

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ 

 

17. Informaciją apie LVTF narių galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines 

priemones nustato Etikos komisija (toliau – komisija). 

18. Komisija sudaroma LVTF vadovo įsakymu ne mažiau kaip iš 3 nepriekaištingos reputacijos 

LVTF narių 4 metų kadencijai. 

 

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS 

 

19. Sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo/neskyrimo priima LVTF prezidentas Etikos 

komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio Kodekso pažeidimą, teikimu. 

20. Drausminės nuobaudos taikomos už varžybų metu: 

20.1. keikimąsi virvės traukimo aikštelėje; 

20.2. agresyvius veiksmus dalyvių, priešininkų, organizatorių ir teisėjų atžvilgiu. 

Agresyviais veiksmais laikomi minėtų asmenų užgauliojimas garsu, keiksmažodžiai 

aplinkinių atžvilgiu bei kiti veiksmai žeminantys žmogaus garbę ir orumą. 

21. Skiriant drausminę nuobaudą veikla prie tos virvės ar toje vietoje sustabdoma ir teisėjas/vyr. 

teisėjas aiškiai nurodo prasižengusios komandos vadovui ir prasižengimą padariusiam 

asmeniui už ką skiriama drausminė nuobauda. Jei tuo metu vyko traukimas – tai komandai 

šiame traukime užskaitomas pralaimėjimas.  

22. Paskirta drausminė nuobauda varžybų protokole žymima DN.  

23. Už  DN yra taikomos piniginės nuobaudos nuo 20 iki 50 Eur. (varžybų teisėjų bendru 

sprendimu). 

24. Klubui ar komandai gavusiems DN ir nesumokėjus DN iki  sekančių  varžybų - toliau 

dalyvauti bet kuriose  LVTF varžybose yra draudžiama, kol nebus panaikinta drausminė 

nuobauda. 

25. Paaiškėjus, kad sportininko, traukiančio virvę, organizme yra dopingo – jam vieniems 

metams uždraudžiama dalyvauti LVTF ar tarptautinėse varžybose, nacionalinės rinktinės ar 

klubo sudėtyje, varžybose. Praėjus metams, atsižvelgiant į ne anksčiau kaip po dopingo 

vartojimo fakto nustatymo padaryto antidopingo tyrimo rezultatus, esant neigiamam 

atsakymui sportininkas gali traukti virvę LVTF varžybose. 

26. Paaiškėjus, kad virvės traukimo varžybų dalyvis (traukėjas, atsarginis, komandos vadovas, 

pagalbiniai asmenys, teisėjai) yra veikiamas pavartotų alkoholio, narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų, jis yra šalinamas iš varžybų ir toliau tose varžybose dalyvauti nebegali. 

27. Punkto Nr.26 reikalavimai galioja varžybų žiūrovams, esantiems varžybų teritorijoje. 
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28. Esant įtarimui, kad pažeidimą padarė LVTF valdybos narys – jis laikinai nušalinamas nuo 

pareigų, kol nebus įvykis ištirtas ir priimtas sprendimas dėl galutinės nuobaudos. 

29. Esant poreikiui pasitelkiamos LR teisėsaugos institucijos (policija). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. LVTF nariai privalo laikytis Kodekso nuostatų. 

31. LVTF narių veiksmai ar neveikimas, kuriais nusižengiama etikos principams ir kurie turi 

nusikalstamos veikos požymių, tiriami ir atsakomybė už juos taikoma teisės aktuose nustatyta 

tvarka.  

32. Kodekso nuostatos taikomos ir asmenims, kuriuos su LVTF sieja sutartiniai santykiai 

(mokymosi, stažuotės, praktikos ir pan.). 

33. Kodeksas tvirtinamas LVTF prezidento įsakymu. Visi esami ir nauji LVTF nariai  nedelsiant 

supažindinami su Kodeksu vidiniais komunikacijos kanalais.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


