Biedrības „Pārtikas Amatnieki”

Ētikas kodekss.
Vispārējie jautājumi
Kodeksa mērķis un darbības joma:
1. Radīt priekšnoteikumus Biedrības “Pārtikas amatnieki” (turpmāk tekstā – Biedrības) darbībai, lai sekmētu
Biedrības statūtos noteikto kopīgo mērķu īstenošanu.
2. Veicināt biedru godprātīgu darbību biedrības interesēs.
3. Noteikt pamatprincipus, kas ļautu izvērtēt rīcības ētiskumu un pamatotību.
4. Kodekss ir saistošs Biedrības biedriem, darbiniekiem, kā arī ikvienam, kas tiek aicināts vai brīvprātīgi
sadarbojas ar Biedrību vai piedalās biedrības darbā.
Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi.
Biedrībā ievēro šādas vispārējās vērtības un ētikas pamatprincipus:
Taisnīgums un godīgums.
1. Biedru savstarpējās attiecības balstītas uz godīgumu un taisnīgumu, kas nepieļauj nekādu diskriminējošu
rīcību attiecībā pret citiem biedriem, kā arī nepieļauj personisko interešu aizstāvēšanu lēmumu pieņemšanā.
2. Biedrībā ietilpstošās komercsabiedrības un uzņēmumi rīkojas godprātīgi un atbildīgi biedrības interesēs un
attiecībā pret saviem esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.
3. Biedrības biedri ievēro godīgas konkurences principus.
Atbildība.
1. Biedri apzinās un ir atbildīgi par Biedrības mērķu sasniegšanu.
2. Biedri ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, biedrības statūtus, valdes un kopsapulces
pieņemtos lēmumus, nepieļaujot nolaidību un tādu rīcību, kas pretēja šajā punktā minētajiem dokumentiem,
kā arī spēj atzīt savas kļūdas un tās labot.
3. Biedri sadarbojas savā starpā un ļaunprātīgi neizmanto biedru uzticēšanos, nezināšanu vai pieļautās kļūdas.
Cieņa un atklātība.
1. Biedri respektē citu biedru tiesības un viedokli .
2. Biedru rīcība ir atklāta, paužot savu viedokli tieši klātienē nevis aizmuguriski.
3. Biedri nepieļauj nekoleģiālas attiecības, intrigas, nomelnošanu un liekulību.
4. Konflikta situācijās biedri rīkojas objektīvi, izvērtējot situāciju un mēģina rast konflikta risinājumu.
5. Biedri nodrošina, ka Biedrības un Biedrības biedra nosaukums tiek lietots apdomīgi un ar cieņu, sadarbības
partneri un klienti ir informēti par uzņēmuma piederību Biedrībai.
Dalība citās organizācijās.
1. Biedrs ir tiesīgs iestāties citās nevalstiskajās organizācijās. Par iestāšanos līdzīgās organizācijās un
kooperatīvos, kas apvieno lauksaimniecības produkcijas ražotājus un pārstrādātājus, biedrs godprātīgi
informē Valdi un Kopsapulci.
2. Informāciju, kas ir saistīta ar biedrības „Pārtikas amatnieki” izveidotām komercstruktūrām un to darbības
specifiku, biedrs neizpauž, lai veidotu līdzīgas komercstruktūras citās organizācijās.
Informācijas konfidencialitāte.
1. Biedrības biedrs neizpauž Biedrības darbā gūto konfidenciālo informāciju, kas var nodarīt kaitējumu
Biedrībai vai tās biedriem un sadarbības partneriem.
2. Biedrības oficiālo viedokli presei un plašsaziņas līdzekļiem pauž amatpersona vai biedrs, saskaņojot to ar
biedrības vadību, vai kopsapulci.

Paužot informāciju, kas saistīta ar Biedrības vai katra biedra darbību, biedrs ir piesardzīgs, apzinoties, ka
katra biedra rīcība veido Biedrības kopējo tēlu sabiedrībā.
4. Biedrības biedri atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs ar biedrības darbības mērķi, izņemot
personisko nostāju, to attiecīgi formulējot.
5. Sniedzot savstarpēju informāciju par savu darbību, tai jābūt pilnīgai un precīzai, lai neradītu nepareizu
priekšstatu biedrības biedriem un sadarbības partneriem.
3.

Politika.
1. Biedrība ir politiski neitrāla.
2. Biedru līdzdalība politikā kā privātpersonām un politiskā pārliecība nedrīkst ietekmēt uzticēto pienākumu
izpildi un biedrības viedokļa paušanu.
Kvalitāte.
1. Biedri ražo kvalitatīvus pārtikas produktus un sniedz kvalitatīvus pakalpojumus. Saskaņā ar statūtos
noteikto, veicina videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību.
2. Pārtikas produktu ražošanas kvalitāte tiek nodrošināta saskaņā ar pārtikas amatnieku darbību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kas darbojās Latvijas un Eiropas Savienībā.
3. Biedri nodrošina savas produkcijas kvalitāti.
Kvalitāte* ir pārtikas produkta īpašību kopums, kas nodrošina tā spēju apmierināt patērētāju vajadzības un
izpaužas produkta ķīmiskajā sastāvā, fizikālajās īpašībās, izskatā, krāsā, smaržā, uzturvērtībā un
nekaitīgumā cilvēka veselībai.
4. Ja kāds no biedriem publiskajās tirdzniecības vietās izplata zemas kvalitātes produkciju, tas grauj biedrības
un katra biedra prestižu. Zema kvalitāte var izpausties visos pārtikas aprites posmos – sākot ar ieguvi,
sagatavošanu pārstrādei, pārstrādi, ražošanu, iesaiņošanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu,
izplatīšanu publiskajās tirdzniecības vietās un ēdiena pagatavošanu. Biedri veic savas produkcijas kvalitātes
kontroli visos pārtikas aprites posmos un nodrošina nemainīgi augstu kvalitāti.
*Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.129.

Ētikas kodeksa īstenošanas nodrošināšana.
1. Biedrības valde ir atbildīga par ētikas kodeksa pieejamību visām šī kodeksa izpratnē iesaistītajām
personām.
2. Biedrības valde iepazīstina biedrus ar šo kodeksu un biedri apliecina to ar savu parakstu.
3. Biedrs nekavējoties valdei pauž nozīmīgu informāciju vai atklātās kļūdas, kas saistītas ar biedrības
darbību.
4. Ja biedrs neievēro kodeksa prasības, tad jautājums par kodeksa prasību neievērošanu ir skatāms Valdes
sēdē pēc biedra ierosinājuma.
5. Par kārtību, kādā izskatāmas saņemtas ziņas par šī kodeksa pārkāpumiem kā arī par rīcību pārkāpuma
izskatīšanas gadījumā lemj Valde un kopsapulce.
Noslēguma jautājumi.
1. Biedrības biedri ievēro Ētikas kodeksā noteiktās normas.
2. Biedrības biedru pienākums ir rādīt priekšzīmi, laikus sniedzot Biedrībai administrācijas lūgtās ziņas un
informāciju, godīgi un savlaicīgi maksājot noteiktās biedru naudas un izpildot citas savstarpējās saistības.
3. Kodekss stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Kopsapulcē.
4. Katrs biedrības biedrs ar savu parakstu apstiprina ētikas kodeksa ievērošanu. Biedrs paraksta divus ētikas
kodeksa eksemplārus, no kuriem, viens paliek biedrības lietvedībā, bet otrs tiek izsniegts biedram.
Ar savu parakstu apliecinu,
ka ievērošu ētikas kodeksu_______________________/
(paraksts)

Datums_____________________

/
(atšifrējums)

