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Biedrības “Jaunatne smaidam” ētikas kodeks
Preambula
Mēs visi esam līdztiesīgi,
Pie mums nepastāv diskriminācija,
Mēs rīkojamies pēc saviem uzskatiem,
Mēs turam augstā godā sevi, draugus, paziņas, organizāciju un valsti,
Mēs turam godā veselīgu dzīvesveidu.

Ētikas kodekss
1. Biedrības „Jaunatne smaidam” (turpmāk tekstā – biedrība) ētikas kodekss nosaka
uzvedības normas un ētiskos principus, kas ir saistoši visiem biedrības biedriem.
2. Biedrības biedri savā publiskajā darbībā, kā arī personiskajā dzīvē stingri ievēro
Latvijas un starptautiskos likumus, vispārcilvēciskās ētikas un morāles normas. Šī
kodeksa ievērošana ir katra biedrības biedra obligāts pienākums ar uzņemšanas brīdi
biedrībā.
3. Biedrības biedru neētiskas darbības (tādas, kas nav savienojamas ar ētikas kodeksu)
izskata biedrības ētikas komisija (turpmāk – komisija).
3.1. Trīs komisijas locekļus izvirza biedrības biedri no sava vidus vai savu vecāku vidus
un to apstiprina biedrības valde.
3.2. Komisijas darbā var piedalīties pieaicinātie. Komisijas sēdēs bez uzaicinājuma var
piedalīties biedrības valdes locekļi.
3.3. Komisijas lēmumam ir padomdevēja raksturs – tajā pieņemtos priekšlikumus izskata
biedrības valdes sēdē.
4. Biedrības biedriem jāievēro šādas uzvedības normas:
4.1. Jādarbojas saskaņā ar biedrības statūtiem un ievērojot Latvijas Republikas likumus;
4.2. Godīgi, nesavtīgi un uzcītīgi jāstrādā biedrības interesēs.
4.3. Jāatbalsta biedrības izvirzītos mērķus;
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4.4. Biedru darbības pamatā ir pašiniciatīva. Biedriem ir jāatturas no iesaistīšanas
jebkādās darbībās, kas varētu būt pretrunā ar biedrības interesēm vai varētu traucēt citiem
biedrības biedriem veikt savus uzdevumus un pienākumus;
4.5. Jāievēro savstarpējās pieklājības normas un jābūt iecietīgiem savā starpā;
4.6. Uzņemoties atbildību, jāizdara viss iespējams, lai izpildītu uzdevumus vai apsolītus
darbus;
4.7. Biedrības biedriem ir pienākums neiesaistīties konfliktos ar jebkādām organizācijām
vai valsts un pāsvaldības institūcijām;
4.8. Biedrības biedriem ir jāatbild par savu rīcību ārpus biedrības atbilstoši Kodeksam;
4.9. Publiskajos izteikumos attiecībā uz citām personām vai organizācijām pieļaujama
tikai konstruktīva kritika, izvairoties no nomelnošanas, kā arī aizvainojošiem, godu un
cieņu aizskarošiem izteikumiem. Būt gataviem uzklausīt kritiku, to izvērtēt un, ja tā ir
pamatota, atzīt un labot savu darbību;
4.10. Sabiedriskajā darbībā balstīties uz biedrības statūtiem un citiem dokumentiem, kā
arī rūpēties par biedrības labo vārdu;
4.11. Cienīt ikviena cilvēka tiesības uz savu viedokli. Nepieļaut savu funkciju un
pienākumu pakārtošanu personīgajām interesēm;
4.12. Būt Latvijas Valsts patriotam, nepieļaut jebkādu citu cilvēku diskrimināciju pēc
tautības, rases, reliģiskās pārliecības un dzimuma;
4.13. Savā personiskajā un sabiedriskā darbībā būt godīgam, tolerantam, iejūtīgam,
taisnīgam.
5. Biedrības biedru neierašanās uz biedrības sēdēm bez pamatojuma, biedrības un citu
apmeklējamo pasākumu neapmeklēšana tiks uzskatīta par statūtu un Kodeksa pārkāpumu.
6. Biedrības biedriem saudzīgi jālieto uzticēto mantu un telpas, nepieļaujot tās bojāšanu
un zaudējumu nodarīšanu.
7. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro konfidencialitāti un visi pieņemti lēmumi ir
konfidenciāli.
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