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ASOCIACIJOS „BELAMURO KATĖS“
ETIKOS KODEKSAS
Asociacijos „Belamuro katės“ (toliau „Asociacijos“) etikos kodeksas apibrėžia
Asociacijos darbuotojų ir narių veiklos ir elgesio principus tiek Asociacijos viduje, tiek
už jos ribų.
Etikos kodekso tikslas – skatinti narių lojalumą bei aplinkinių pasitikėjimą.

I.

ASOCIACIJOS NARIŲ IR DARBUOTOJŲ BENDROJI ETIKA
1. yra lojalūs Asociacijai;
2. gerbia vieni kitus;
3. suvokia, kad jų elgesys felinologijos srityje tiesiogiai formuoja nuomonę
apie Asociaciją;
4. laikosi visuotinai pripažintų moralės ir etikos normų.

II.

KAČIŲ GEROVĖ
skatina visuomenę atsakingai žvelgti į gyvūnų laikymą;
netoleruoja netinkamo elgesio su gyvūnu;
laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų;
laiko veislės ir katės gerovę aukščiau asmeninės naudos;
laiko tik tokį skaičių kačių, kuriam gali suteikti tinkamas gyvenimo
sąlygas, t.y. reikalavimus, atitinkančius gyvenamąją vietą, priežiūrą,
maitinimą, dėmesį, socializaciją, savalaikę veterinarinę pagalbą;
10. jei, susidarius aplinkybėms, nebegali rūpintis savo katėmis, praneša
apie tai veisėjui ir suranda naujus šeimininkus;
11. neatima gyvybės kačiukui ar suaugusiai katei; tik tuo atveju, jei katė
nepagydomai serga ir/ar kenčia skausmus, veterinarijos gydytojas gali
atlikti humanišką eutanaziją;
12. praneša veisėjui apie pasireiškusias katei galimai paveldimas ligas.
5.
6.
7.
8.
9.

III.

SĄŽININGA KONKURENCIJA
13. susilaiko nuo nekonstruktyvios kačių ir jų savininkų kritikos;
14. neskleidžia melagingos informacijos ar gandų apie svetimas kates ar
kačiukų vadas;
15. teikia tikrovę atitinkančią informaciją apie auginamas ir/ar veisiamas
kates, kačių veisles, jų sveikatą, kokybę, genealogiją.

IV.

PARODŲ ETIKA
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16. parodose dalyvauja tvarkingai apsirengę, neapsvaigę;
17. gerbia parodų teisėjus bei jų nuomonę, niekada dėl jos nediskutuoja ir
nesiginčija;
18. neteikia dovanų teisėjams parodų metu;
19. gerbia parodų organizatorius ir darbuotojus, netrukdo jiems atlikti savo
darbą, laikosi jų nurodymų;
20. atveda katę į parodą sveiką ir švarią, apkarpytais nagais;
21. neveda į parodas besilaukiančių kačių;
22. neveda į parodas kačiukų, kuriems nepadaryti visi būtini skiepai;
23. užtikrina, kad jų kačių elgesys nekeltų pavojaus ar nepatogumų kitiems
parodų dalyviams (pvz. agresyvus elgesys ir žymėjimas).

V.

WCF IR KITOS ORGANIZACIJOS
24. Asociacijos vardu bendrauja su kitomis felinologų organizacijomis tik
turėdami tam įgaliojimus ir suderinę teikiamą informaciją su Asociacijos
Prezidentu;
25. Asociacijos, Pasaulinės Kačių Federacijos (toliau „WCF“) ir parodų
teisėjų veiksmus ar pasisakymus viešojoje erdvėje komentuoja laikantis
etikos normų, konstruktyviai, be asmeniškumų;
26. nekontaktuoja su WCF tiesiogiai, klausimus užduoda administracijos
darbuotojams arba Prezidentui.

VI.

VEISĖJO ETIKA
27. suvokia savo atsakomybę dėl veislės grynumo ir kačių gerovės;
28. supranta veisiamos veislės standartą, įvertina kiekvienos planuojamos
veisti katės savybes, žinomas jo protėvių savybes, taiko genetikos
principus;
29. turi žinių apie kergimą, nėsčios katės priežiūrą, gimdymą, vados
auginimą ir jas taiko praktiškai;
30. nekergia katės ar katino, jeigu tai kokiu nors būdu gali pakenkti katei ar
veislei;
31. prieš planuodami kergimus, įvertina katės sveikatos būklę, atsižvelgia į
amžių ir turėtų vadų kiekį;
32. informuoja savo turimų kačių veisėjus bei savo išveistų kačiukų
šeimininkus apie bet kurias savo kačų ar jų linijoje nustatytas paveldimas
ligas, siekiant padėti savininkams prižiūrėti savo kates bei veisėjams
koreguoti savo veisimo programas;
33. pagal galimybes atlieka diagnostinius tyrimus savo planuojamoms veisti
katėms ir įvertina informaciją apie jų artimus giminaičius, siekiant
išvengti paveldimų ligų;
34. veisimui naudoja tik pakankamai suaugusias ir subrendusias kates;
35. turi būti atviri ir sąžiningi su visais potencialiais jų kačiukų pirkėjais ir
kitais veisėjais, neslėpdami informacijos apie veisiamų kačių linijose
nustatytas paveldimas ligas;
36. visus kačiukus parduoda su kilmės dokumentais ir pardavimo sutartimi,
kurioje pridedamos kačiuko priežiūros rekomendacijos;
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37. atsakingai renkasi būsimus kačiukų šeimininkus, imasi visų protingų
priemonių įsitikinti, kad jie turi pakankamai esminių žinių apie tos veislės
kačų priežiūrą bei auklėjimą ir suteiks gyvūnui tinkamas gyvenimo
sąlygas;
38. konsultuoja naujuosius kačiuko šeimininkus apie kačiuko poreikius;
39. neparduoda sergančio ar traumuoto kačiuko neįspėję apie tai pirkėjo,
perduoda visą medicininę informaciją apie kačiuką naujiesiems
šeimininkams;
40. susidarius situacijai, kai kačiuko šeimininkai nebegali jo laikyti, esant
galimybėms, padeda jiems surasti naujus namus kačiukui.

VII.

VEISIAMO KATINO ŠEIMININKAI
41. neskatina katės šeimininkų kergti katę, jei pastarieji neturi laiko, vietos ir
kitų išteklių ir negali sudaryti tinkamų sąlygų vados auginimui;
42. informuoja katės savininką iš anksto, jei jam priklausantis katinas turėjo
su veisimu susijusių problemų.

VIII.

NUOBAUDOS UŽ ETIKOS KODEKSO NESILAIKYMĄ
43. Asociacijos nariui pažeidus šio Kodekso nuostatas, pažeidimą svarsto
Taryba ir gali skirti nuobaudas.
44. Galimos nuobaudos:
i. įspėjimas;
ii. terminuotas narystės Asociacijos veikloje sustabdymas;
iii. terminuotas draudimas dalyvauti Asociacijos organizuojamose
parodose (už netinkamą elgesį, susijusį su Asociacijos
organizuojamomis kačių parodomis);
iv. pašalinimas iš Asociacijos.
45. Veisėjui gavus tris kartus raštišką įspėjimą dėl konfliktinių situacijų su
kačiukų pirkėjais (kai Taryba nusprendžia, kad veisėjo elgesys
neetiškas, ir veisėjas nesugeba surasti kompromiso su kačiuko pirkėju),
svarstomas veisėjo pašalinimas iš Asociacijos.
46. Asociacijos darbuotojui pažeidus šio Kodekso nuostatas, pažeidimą
svarsto Taryba ir gali siūlyti Prezidentui skirti nuobaudas pažeidėjui.

IX.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47. Asociacijos nariai bei darbuotojai supranta, jog šis Kodeksas negali
apimti visų galinčių atsitikti atvejų, todėl elgiasi vadovaudamiesi
visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei
teisės aktais.
48. Asociacijos nariai bei darbuotojai įsipareigoja laikytis šio kodekso
reikalavimų.
49. Bet kuris narys gali pateikti pasiūlymus dėl Kodekso pakeitimo ir/ar
papildymo, toks pasiūlymas svarstomas artimiausiame Tarybos
posėdyje.

