RENGINIŲ INDUSTRIJOS ASOCIACIJOS
ETIKOS KODEKSAS
Renginių industrijos asociacijos (toliau – Asociacija) nariai,
skatindami renginių industrijos rinkos dalyvius laikytis skaidraus, sąžiningo ir atsakingo verslo principų,
siekdami visuomenės, klientų, partnerių, darbuotojų ir kitų visuomenės grupių pasitikėjimo renginių
industrijos rinkos dalyviais,
priima šį Renginių industrijos asociacijos narių etikos kodeksą (toliau – Etikos kodeksas) ir įsipareigoja
jo laikytis.

I.Asociacijos narių vertybės
1. Asociacijos nariai profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
• profesionalumu;
• pagarba;
• atvirumu ir skaidrumu;
• sąžiningumu;
• teisingumu.
2. Asociacijos nariai privalo gerbti žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir
įstaigas, laikytis LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės bei
savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, šio Etikos kodekso nuostatų.

II.
Veiklos etika
1. Asociacijos nariai įsipareigoja visais savo veiksmais išlaikyti nepriekaištingą sektoriaus reputaciją vykdyti veiklą atsakant už savo įsipareigojimus klientams, partneriams bei trečiosioms
šalims. Asociacijos nariai yra atsakingi už skleidžiamą informaciją, kuri gali turėti įtakos renginių
industrijos diskreditavimui.
2. Asociacijos nariai gerbia kiekvieno Asociacijos nario ir visos renginių industrijos rinkos dalyvių
intelektinę nuosavybę, siekia užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą.
3. Asociacijos nariai skaidriai apskaito savo verslo pajamas ir išlaidas, nevykdo jokių buhalterinėje
apskaitoje neapskaitytų išmokų už atliktą darbą darbuotojams (darbo užmokestis „vokeliuose“) ir
subrangovams (atsiskaitymai už suteiktas prekes ir/ar paslaugas).
4. Asociacijos nariai laikosi sutarčių ir pagal sudarytose sutartyse nurodytus terminus įgyvendina
finansinius įsipareigojimus paslaugų ir prekių tiekėjams, subrangovams. Pagal LR galiojančius
teisės aktus tinkamai moka atitinkamus mokesčius valstybei/savivaldybėms.
5. Asociacijos nariai užtikrina teisės aktų reikalavimus ir Etikos kodekso normas atitinkantį
dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
6. Asociacijos nariai deda visas pastangas taikyti darnius gamtai sprendimus – sumažinti savo

veiklos, produktų ir paslaugų neigiamą poveikį aplinkai, taikydami aktyvų ir atsakingą
požiūrį į aplinkosaugą.

III. Santykiai tarp Asociacijos narių, solidarumas ir garbinga konkurencija
1. Visi Asociacijos nariai yra lygūs, nepriklausomai nuo jų dydžio, užimamos rinkos dalies, finansinių
išteklių ir veiklos vykdymo pradžios.
2. Asociacijos narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, padorumu, pagarba,
draugiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu.
3. Viešą nuomonę Asociacijos vardu gali reikšti tik valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems tokia teisė
suteikta valdybos ir (ar) Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu.
4. Asociacijos nariai yra skatinami reikšti motyvuotą asmeninę nuomonę vidiniuose forumuose,
diskusijose, susirinkimuose. Asmeninė nuomonė ar vertinimas turi būti pagrįstas, maksimaliai
objektyvus, neįžeidžiantis kitų Asociacijos narių ir nešališkas.
5. Asociacijos nariai įsipareigoja kitų Asociacijos narių kontaktine informacija disponuoti
profesionaliai ir garbingai, laikantis galiojančių teisės aktų, nustatančių asmens duomenų
apsaugą, reikalavimų, nenaudoti jos komerciniais tikslais, be nario sutikimo neperduoti
trečiosioms šalims.
6. Asociacijos nariai konkuruoja tarpusavyje sąžiningai, siekdami visokeriopai plėtoti renginių rinkos
veiklą, nepažeidžiant kitų Asociacijos narių teisių ir teisėtų interesų.
7. Asociacijos nariai, esant reikalui ir kito Asociacijos nario prašymui, stengiasi padėti vienas kitam
profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir/ar paties Asociacijos nario interesams.
8. Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, Asociacijos nariai privalo
ieškoti abiem pusėms naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais Asociacijos nariais.
9. Jei Asociacijos narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į
Asociacijos valdybą ir prašyti patenkinti jo interesus arba ginti savo interesus teisme.
IV. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS
1. Asociacijos narys privalo laikytis Etikos kodekso nuostatų. Etikos kodekso laikymąsi prižiūri
Asociacijos valdyba.
2. Asociacijos valdyba turi teisę vertinti Asociacijos narių, įskaitant kandidatų į narius, atitiktį
narystės kriterijams, profesinį elgesį ir taikyti jai priskirtas poveikio priemones.
3. Už Etikos kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
1. įspėjimas;
2. įspėjimas su viešu paskelbimu;
3. trumpalaikis narystės suspendavimas;
4. šalinimas iš narių (valdybos sprendimu);
5. kitos įstatymuose nustatytos sankcijos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Šis kodeksas yra priimtas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais
ir yra privalomas visiems Asociacijos nariams be išimčių.
2. Šio kodekso nuostatos Asociacijos nariams privalomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.
3. Etikos kodeksą tvirtina, keičia, papildo Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

