
Jaunatnes organizācijas “Protests” 

ĒTIKAS KODEKSS 
  

1. Vispārīgie noteikumi 

  
1.       Ētikas kodekss nosaka jaunatnes organizācijas “Protests” (turpmāk — 

organizācija) darbības ētiskos pamatprincipus un ētikas normas. 

2.       Ētikas kodekss ir saistošs organizācijas biedriem. 

3.       Ētikas kodeksa pārkāpšana var būt iemesls biedra izslēgšanas ierosināšanai. 

4.       Ētikas kodeksu apstiprināt vai veikt izmaiņas tajā ir tiesīga tikai biedru 

kopsapulce. 

  

2. Organizācijas ētiskie darbības pamatprincipi 

  
1.       Organizācija veic aktivitātes un organizē savu darbu, ievērojot šādus 

principus: 

1.       Cieņa 

2.       Tiesiskums 

3.       Demokrātija 

4.       Atklātība 

5.       Vienlīdzība 

6.       Taisnīgums 

7.       Solidaritāte 

8.       Atbildīgums 

2.       Organizācijas valde (pēc organizācijas biedru lūguma vai savas iniciatīvas) 

izvērtē šo ētisko darbības pamatprincipu ievērošanu, kā arī pieņem 

nepieciešamos mērus to pārkāpšanas gadījumā. 

  

3. Organizācijas valdes darbības ētika 

  
1.       Organizācijas valdes lēmumu pieņemšanas norise un lēmumi ir atklāti un 

pieejami organizācijas biedriem. 

2.       Visiem biedriem ir tiesības piedalīties valdes lēmumu pieņemšanā un tikt 

uzklausītiem. 

3.      Organizācijas pārvaldes institūciju darbā domstarpības risināmas taisnīgi un 

cieņpilni. 

4.      Ja vismaz trīs biedri apstrīd organizācijas valdes pieņemtu lēmumu, šiem 

biedriem ir tiesības ierosināt lēmuma pārskatīšanu biedru kopsapulcē. 

 



  

  

4.     Organizācijas biedru ētikas principi publiskā viedokļa paušanā 
  

1.       Organizācijas biedrs organizācijas vārdā viedokli pauž vienīgi ar organizācijas 

pārvaldes institūcijas pilnvarojumu, ievērojot organizācijas mērķus, ētikas 

normas un pārvaldes institūciju lēmumus. Bez saskaņošanas ar valdi 

organizāciju pārstāvēt drīkst tikai valdes priekšsēdētājs vai jebkuri divi valdes 

locekļi kopā. 

2.       Organizācijas biedri personisko viedokli publiski pauž tā, lai nenodarītu 

kaitējumu organizācijas reputācijai vai darbam. 

3.       Organizācijas biedri savu viedokli pauž pieklājīgi, cienot citu tiesības uz 

viedokli, nepazemojot atšķirīgas nostājas pārstāvjus, neaizskarot citu 

personu godu, cieņu, neceļot neslavu citiem cilvēkiem, nekurinot naidu 

sabiedrībā, nediskriminējot citus. Šī norma neaizliedz cieņpilnu nepiekrišanu 

atšķirīgam viedoklim. 

  

5.     Organizācijas biedru ētikas principi saskarsmē ar organizācijas biedriem, 

citiem cilvēkiem un izmantojot organizācijas resursus 
  

1.       Organizācijas biedri saskarsmē ar citiem organizācijas biedriem ievēro ētikas 

pamatprincipus. 

2.       Organizācijas biedriem aizliegts saskarsmē ar citiem biedriem izmantot 

jebkāda veida vardarbību — emocionālu, fizisku vai seksuālu — vai pārkāpt 

viņu tiesības. 

1.       Par šī punkta pārkāpumu valde nekavējoties lemj par biedra izslēgšanu. 

2.       Izslēgšanu tiesīgs ierosināt gan cietušais, gan aculiecinieki. 

3.       Par rīcību, kas nodara kaitējumu organizācijas īpašumam, reputācijai vai 

darbībai gan organizācijas pasākumos/telpās, gan ārpus tām, valde 

nekavējoties lemj par biedra izslēgšanu. 

4.       Organizācijas biedri nedod privātus solījumus organizācijas vārdā. 

5.       Organizācijas biedri bez saskaņošanas ar organizācijas pārvaldes institūcijām 

neizplata trešajām personām sagatavotus, bet nepubliskotus materiālus un 

dokumentus. 

6.       Organizācijas finanšu līdzekļi un materiālās vērtības ir skaidri nošķiramas 

no privātajām un nedrīkst tikt izmantotas privātām vajadzībām. 

 

Ētikas kodekss apstiprināts Rīgā, 2019. gada 3. martā 

 


