Latvijas Kurtu un Kursinga kluba Ētikas kodekss
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1 Ētikas kodeksa mērķis ir skaidrot godprātības pamatus un veicināt kluba valdes un
kluba biedru likumīgas, godprātīgas un savstarpējas cieņu veicinošas attiecības, lai
nodrošinātu sekmīgu uzdevumu un funkciju izpildi.
1.2. Ētikas kodeksa uzdevums ir noteikt kluba biedru un valdes ētikas principus, ar
tiem saistītās tiesības, pienākumus, atbildību un ētiskas uzvedības standartus.
1.3. Ētikas kodekss nav visaptverošs vērtību, ētikas principu un uzvedības normu
apraksts. Savā personiskajā un profesionālajā rīcībā kluba biedri un valdes locekļi
ievēro arī vispārpieņemtās vērtības, ētikas principus un uzvedības normas.
1.4. Lai veicinātu ētikas kodeksa ievērošanu, LKKK darbojas valde, kas pati ievēro
LKKK ētikas kodeksu un novērtē kluba biedru rīcību, ētiku, uzvedību un vajadzības
gadījumā izsaka brīdinājumu, vai piemēro citus soda mērus.
1.5. Ētikas kodekss ir saistošs ikvienam kluba biedram un LKKK valde veicina
ētiskas attieksmes veidošanu.
II LKKK BIEDRA UN VALDES ĒTIKAS PRINCIPI
2.1. LKKK biedram un valdes loceklim ir pienākums:
2.1.1. ievērot cieņu un respektu pret ikvienu kluba biedru neatkarīgi no tā dzimuma,
rases, reliģijas, nacionalitātes un etniskās piederības.
2.1.2. ievērot likumus un citus normatīvos aktus, neiesaistīties nekādās nelikumīgās
darbībās, kas diskreditē LKKK, apmelo to vai grauj tā reputāciju. Saskarsmē ar citām
personām rūpēties par LKKK reputāciju un prestižu.
2.1.3.ziņot likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja kļuvis zināms par
ļaunprātību LKKK ietvaros, vai biedru sliktu izturēšanos pret suņiem;
2.1.4. nepieļaut LKKK ietvaros ētiska rakstura strīdus, izvairīties no ētiska rakstura
riskiem un sekmēt to novēršanu un izvērtēšanu;
2.1.5. paškritiski atzīt un labot savas kļūdas, atvainoties par neētisku rīcību, kā arī
ļaunprātīgi neizmantot citu personu nezināšanu un kļūdas;
2.1.6. savā rīcībā un publiskajos izteikumos ievērot lojalitāti pret LKKK mērķiem un
kopīgajām vērtībām;
2.1.7. LKKK biedrs nerisina personīgus strīdus publiskos forumos un publiskos
saziņas līdzekļos.
2.1.8. saskarsmē ar citu klubu biedriem izrādīt cieņu un savstarpēju pieklājību;
2.1.9. ievērot etiķeti, rūpīgi pārdomāt savus izteikumus, nelietot vārdus, žestus vai
mājienus, kas neatbilst lietišķai attieksmei;
2.1.10. sanāksmēs un sarunu laikā ievērot mierīgu, neuzbrūkošu toni, laipni uzklausīt
sarunu biedru argumentus. Nepārtraukt runātāju, izvairīties no personīgām piezīmēm,
neapstrīdēt runātāja labo gribu bez pamatotām iebildēm;
2.1.11. brīvi izteikt savas iniciatīvas un konstruktīvi apspriest kluba biedru iniciatīvas.
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2.2 LKKK valdes loceklim ir pienākums:
2.2.1. veikt savus pienākumus godprātīgi, centīgi un atbildīgi;
2.2.2. neradīt interešu konfliktus;
2.2.3. godprātīgi un atbildīgi rīkoties, pieņemot lēmumus;
2.2.4. amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus, izmantot tikai
kluba labā un ievērot konfidencialitāti. Nepieļaut amata stāvokļa izmantošanu
privātajās interesēs;
2.2.5. neapspriest audzētāju dzīvniekus, ja vien tas nav lūdzis valdes locekļa viedokli;
2.2.6. neapspriest ar citiem valdes locekļiem vai biedriem citu audzētāju dzīvniekus
vai dzīves apstākļus;
2.2.7. konstatējot, ka dzīvnieki tiek turēti tiem neatbilstošos apstākļos, vai netiek
pienācīgi aprūpēti, izvērtējot pārkāpuma būtību, sniegt rekomendācijas vai ziņot
atbildīgajām iestādēm;

III ATBILDĪBA UN SODA APMĒRS
3.1. Ja kluba biedrs ir pārkāpis ētikas kodeksā noteiktās normas, viņa atbildību izvērtē
kluba valde, valdes locekļa pārkāpumus izvērtē LKKK kopsapulce.
3.2. Par šajā Ētikas kodeksā noteikto, vai LKF nolikumu, LKKK statūtu, nolikumu
(kursinga, izstāžu u.c.) pārkāpšanu, vai cita veida pārkāpumiem LKKK biedriem,
asociētiem biedriem un ārvalstu biedriem var tikt piemērots sods – brīdinājums,
diskvalifikācija, vai izslēgšana no LKKK.
3.3. Soda apmēru nosaka, izvērtējot katru gadījumu individuāli, izvērtējot pārkāpuma
apstākļus, būtību, atkārtotību, kaitējumu un pārkāpēja attieksmi pret nodarīto.
3.4. Ja 2 gadu laikā tiek izteikti 3 rakstveida brīdinājumi, tajā skaitā par dažādiem
pārkāpumiem, tad tiek lemts jautājums par biedra izslēgšanu no LKKK.
3.5. Ja biedrs tiek izslēgts no LKKK ar valdes lēmumu, tad biedram 10 dienu laikā no
lēmuma saņemšanas ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu LKKK kopsapulcē, iesniedzot
rakstveida iesniegumu. LKKK kopsapulce jautājuma izskatīšanai tiek sasaukta ne vēlāk
kā 3 (trīs) mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

IV Ētikas kodeksa ieviešana
4.1. LKKK ētikas kodeksu ievieš biedru kopsapulce.
4.2. Ētikas kodeksa saturu pārskata un pēc vajadzības to aktualizē kārtējā biedru
kopsapulcē.
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