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Biedrības “Liepājas tehnoloģiju klasteris”  

BIEDRU ĒTIKAS KODEKSS 

 
1. VISPĀRĪGAIS JAUTĀJUMS 

1.1. Ētikas kodekss nosaka ētiskas rīcības pamatprincipus ar mērķi veicināt biedrības 
“Liepājas Tehnoloģiju Klasteris” (turpmāk – biedrība) biedru ētisko apziņu, individuālo 
atbildību, godprātību un uzvedības kultūru, nostiprināt profesionālo ētiku, veidot 
pozitīvu Biedrības tēlu sabiedrībā, tādējādi sekmējot Biedrībai izvirzīto mērķu 
sasniegšanu un kopīgās vērtībās balstītas darba kultūras veidošanos, vienlaikus vairojot 
sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram, kā arī sekmējot tā ilgtspēju, Biedra 
tiesības un pienākumus. Ētikas kodekss nosaka Ētikas kodeksa normu pārkāpumu 
izskatīšanas kārtību. 

2. ĒTISKAS RĪCĪBAS PAMATPRINCIPI 

2.1. Biedri ētikas kodeksu ievēro, veicot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā 
arī attiecībās ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, un sabiedrību 
kopumā. 
2.2. Biedra uzvedībai jāatbilst vispārpieņemtām profesionālās ētikas normām; 
2.3. Biedriem ar cieņu jāizturas pret citiem biedriem un sabiedrību kopumā; 
2.4. Biedru rīcība, lēmumi, attieksme un paustais viedoklis ir vērsts uz savstarpēju 
sadarbību. 
2.5. Biedriem savos publiskajos izteikumos jābūt lojāliem pret Biedrību un tās darbības 
mērķiem un ar cieņu jāizturas pret biedru paveikto. Paužot viedokli, Biedram skaidri 
jāformulē, vai pauž savu personisko vai Biedrības viedokli. Biedru savstarpējās 
konfliktsituācijas nedrīkst ietekmēt publiski pausto viedokli, tās jāatrisina Biedrības 
iekšienē. 
2.6. Ētikas Kodeksa ievērošana ir ikviena Biedra pienākums, un ikviens no tiem 
nepieciešamības gadījumā cenšas novērst kodeksā noteikto principu pārkāpšanu vai 
neatbilstošu rīcību. 

3. BIEDRA TIESĪBAS 

3.1. Biedriem ir tiesības pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu 
pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei. 
3.2. Biedrs ir tiesīgs brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt personisko viedokli atbilstoši 
profesionālajai un amata kompetencei. 
3.3. Biedram ir tiesības Biedrības valdei iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām 
izmaiņām Ētikas kodeksā. 

4. BIEDRA PIENĀKUMI 



4.1. Biedrs ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas kā veicot biedra pienākumus, tā 
arī savā ikdienas darbā, apzinoties, ka katra atsevišķa Biedra uzvedība un rīcība veido 
Biedrības kopējo tēlu sabiedrībā. 
4.2. Biedrs ievēro profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo 
izskatu un stāju veicina pamatotu sabiedrības pozitīvu viedokli par Biedrību. 
4.3. Biedrs ar cieņu izturas pret pārējiem biedriem un citiem sabiedrības locekļiem, 
respektējot viņu tiesības un pienākumus.  
4.4. Biedrs savtīgos nolūkos neizmanto biedru nekompetenci, kļūdas vai pieredzes 
trūkumu. 
4.5. Biedrs godīgi atzīst neētisku rīcību un labo savas kļūdas. 
4.6. Biedrs informē kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un pieredzi, kas varētu 
būt noderīga arī citiem biedriem. 
4.7. Biedrs izvairās no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai 
labvēlīgi apstākļi. 
4.8. Biedrs saudzīgi izturas pret biedrības īpašumu. 
4.9. Biedrs apzinās, ka biedrības efektīva, ilgtspējīga darbība un attīstība ir atkarīga no 
katra biedra ieguldījuma, tai skaitā profesionalitātes un uzvedības. 
  

5. ĒTIKAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANA UN DARBĪBA 

5.1. Ētikas kodeksa normu pārkāpuma gadījumā Biedrs var iesniegt iesniegumu 
Komisijā. 
5.2. Komisija sastāv no pieciem Komisijas locekļiem, kurus no sava vidus aizklātās 
vēlēšanās ievēlē Biedri. Komisijas pilnvaru termiņš ir viens gads. Komisijas locekļa 
amatu nevar ieņemt ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas. 
5.3. Ja Komisijas loceklis atsakās no amata Komisijā vai zaudē Biedra statusu, viņa 
vietā uz atlikušo Komisijas pilnvaru laiku stājas nākamais Biedrs, kurš ieguvis 
visvairāk balsu pēdējās Ētikas komisijas vēlēšanās. 
5.4. Ja Biedriem Ētikas komisijas vēlēšanu rezultātā iegūtais punktu skaits ir vienāds 
un tas izšķir Ētikas komisijas sastāvu, tiek rīkota atkārtota balsošana. 
5.5. Komisijas sastāvu vai izmaiņas tajā ar rīkojumu apstiprina biedru sapulce. 
5.6. Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas 
sekretāru ievēlē Komisijas locekļi no sava vidus divu nedēļu laikā no jaunievēlētās 
Komisijas sastāva apstiprināšanas. 
5.7. Komisijai ir šādi uzdevumi: 
5.7.1. izskatīt Biedra rakstisku vai mutisku iesniegumu par Ētikas kodeksa normu 
pārkāpumu vai pilnveidošanu un, izvērtējot konkrētā gadījuma vai situācijas atbilstību 
Ētikas kodeksa normām, sniegt motivētu atbildi vai pieņemt lēmumu konkrētās 
situācijas risināšanai. Komisijas lēmumam ir ieteikuma raksturs un Komisijas lēmumi 
tiek izskatīti Biedrības biedru sapulcē. 
5.7.2. sniegt konsultācijas Biedriem par Ētikas kodeksa normām; 
5.8. Komisijai ir šādas tiesības: 
5.8.1. pieprasīt un saņemt informāciju no Biedra saistībā ar iespējamo Ētikas kodeksa 
normu pārkāpumu; 
5.8.2. uzaicināt uz Komisijas sēdi iesnieguma iesniedzēju un ar konkrēto gadījumu 
saistīto Biedru. 
5.9. Biedra, par kuru iesniegts iesniegums, atteikšanās sadarboties pati par sevi ir ētikas 
normu pārkāpums. 



5.10. Komisijas locekļiem ir pienākums nekavējoties ziņot valdes loceklim un Biedru 
sapulcei par interešu konflikta situācijām vai rupjiem Ētikas kodeksa normu 
pārkāpumiem, kas kļuvuši zināmi. 
5.11. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības. 
5.12. Komisijas darbu un Komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes 
laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
5.13. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās 
visi Komisijas locekļi. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
Komisijas locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas sēdes 
vadītāja balss. 
5.14. Komisijas loceklis nevar piedalīties Komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir 
ieinteresēts iesnieguma izskatīšanā. 
5.15. Komisijas pieņemto lēmumu noformē Komisijas sēdes protokollēmuma formā. 
5.16. Komisijas sēžu un to protokolu tehnisko sagatavošanu nodrošina Komisijas 
sekretārs. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas 
sekretārs. Protokoli glabājas atbilstoši lietu nomenklatūrai. 
5.17. Komisijas sekretārs iepazīstina ar Komisijas sēdes protokolu tikai protokolā 
norādītās personas. Ar lēmuma pieņemšanu saistītajiem dokumentiem (iesniegumiem, 
paskaidrojumiem u.c.) tiesīgas iepazīties tikai ieinteresētās personas. 
5.18. Komisija iesniegumu izskata un lēmumu pieņem ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
no tā saņemšanas. Izskatot iesniegumu, Komisija ievēro konfidencialitāti. Nav 
pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana Biedram sakarā ar iesnieguma 
iesniegšanu. 
5.19. Iesniegumus, kuru izskatīšana nav Komisijas kompetencē, neizskata pēc būtības 
un izsniedz iesniedzējam, norādot institūciju, kas ir kompetenta izskatīt attiecīgo 
jautājumu. 
 
 


