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Latvijas Kamanu suņu sporta federācija (turpmāk – LKSSF) ir izveidota ar mērķi
veicināt kamanu suņu sporta attīstību un izglītot sabiedrību. LKSSF dalībnieki ir
juridiskas personas – biedrības, kas sastāv no fiziskām personām - biedriem (turpmāk
visi kopā saukti – Dalībnieki). Arī Dalībnieku biedriem (ne tikai to reprezentējošām
amatpersonām) ir pienākums ievērot šo Ētikas kodeksu.
Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt LKSSF Dalībnieku ētikas pamatprincipus un
vispārējās uzvedības normas, un tas ir saistošs visiem LKSSF.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt Dalībnieku likumīgu un godprātīgu rīcību,
kas nav pretrunā ar LKSSF interesēm un veicināt kamanu suņu sporta attīstību.
2. Ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas ir saistošas visiem Dalībniekiem
neatkarīgi no ieņemamā amata. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā,
Dalībnieki rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.
II. Ētiskas rīcības principi
3. Dalībnieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:
Objektivitāte, taisnīgums un neitralitāte:
3.1. Jautājumu izskatīšana notiek pēc būtības. Pieņemot lēmumus, Dalībnieki
pamatojas tikai uz objektīvi pārbaudītu un pierādāmu informāciju,
iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.
3.2. Objektīva vērtējuma pamatā ir cilvēka rīcība un tās sekas, nevis viņa
personība un nodomi.
3.3. Dalībnieki rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā
un ētikas normas neatkarīgi no personiska, sociāla, ekonomiska vai
politiska rakstura ietekmēm.
3.4. Dalībnieki ir neitrāli savā rīcībā, lēmumos un spriedumos, ievēro LKSSF
lēmumus, sacensību noteikumus un nolikumus.
3.5. Dalībnieki savā darbībā un lēmumu pieņemšanā neietekmējas no
piederības kinoloģiskajai biedrībai, norobežojas no personīgajām
interesēm un ārējās ietekmes (citu fizisku un juridisku personu, personu
apvienību, politisku, reliģisku vai sociālo grupu, utml. interesēm).
Atklātība un lojalitāte:
3.6. Dalībnieki, piedaloties sacensībās un popularizējot kamanu suņu sporta
veidus arī ārpus LKSSF aktivitātēm, ievēro lojalitāti attiecībā pret
LKSSF. LKSSF izmantošana savu vai citu personu privāto interešu
realizācijai nav pieļaujama bez saskaņojuma.

3.7. Dalībnieki nepiedalās aktivitātēs, kas traucē, kompromitē vai apkauno
LKSSF.
Godprātība, profesionāla kompetence un konfidencialitāte:
3.8. Dalībnieki augstu vērtē profesionālu, precīzu, radošu rīcību un tiecas to
veikt precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi.
3.9. Dalībnieki patstāvīgi apgūst jaunāko informāciju, ņemot vērā LKSSF
izvirzītos mērķus.
3.10. Dalībnieki ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi
viņa rīcībā un nav izpaužama trešajām personām.
Ekonomija un efektivitāte:
3.11. Pildot savus pienākumus, Dalībnieki nodrošina, ka visi tā rīcībā esošie
LKSSF resursi (materiālie, finanšu un informācija) tiktu izmantoti
taupīgi un ar maksimālu atdevi LKSSF interesēs.
III. Dalībnieku ētiska uzvedība
4. Dalībnieki saskarsmē ar citiem Dalībniekiem un sabiedrību ir pieklājīgi, korekti
un izpalīdzīgi.
5. Dalībnieki sadarbojas ar citiem Dalībniekiem un ļaunprātīgi neizmanto to
uzticēšanos. Dalībnieki izvairās no augstprātības un autoritāra komunikācijas
stila, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti.
6. Atbildot uz korespondenci, telefona zvaniem un e-pastu, Dalībnieki ir izpalīdzīgi.
Ja Dalībnieki nevar savas kompetences ietvaros atbildēt uz uzdoto jautājumu,
jānorāda cits Dalībnieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma
risināšanā.
7. Dalībnieka pienākumi:
7.1. Ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas. Ņemt vērā, ka katra atsevišķa
Dalībnieka uzvedība un rīcība veido LKSSF kopējo tēlu sabiedrībā.
7.2. Konstruktīvi risināt konfliktus savstarpējas cieņas, atklātības, sapratnes
un koleģialitātes gaisotnē.
7.3. Neizmantot Dalībnieku vai citu personu nezināšanu un kļūdas, spēt atzīt
un prast labot savas kļūdas un nepareizu rīcību.
7.4. Saudzīgi izturēties pret uzticēto vai lietošanā nodoto LKSSF īpašumu,
nepieļaujot tā nozaudēšanu vai bojāšanu, izmantot LKSSF īpašumu
iespējami ekonomiski un racionāli. Informēt LKSSF, ja Dalībnieka rīcībā
ir informācija par LKSSF īpašuma savtīgu izmantošanu.
7.5. Ņemt vērā, ka LKSSF efektīva darbība un attīstība ir atkarīga no katra
Dalībnieka ieguldījuma.
7.6. Aizliegts publiski nomelnot, radīt šaubas par LKSSF rīcības godīgumu
vai celt neslavu par LKSSF.
7.7. Strīdīgu jautājumu gadījumā vispirms informēt LKSSF valdi, sagaidot
oficiālu atbildi.
IV. Kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana, sankcijas
8. Saņemot sūdzību par kāda Dalībnieka ētiska rakstura pārkāpumu, LKSSF valde ar
lēmumu izveido Ētikas komisiju. LKSSF valdes locekļi var ierosināt gadījumu
izskatīšanu jebkurā laikā. Ētikas komisijas sastāvā tiek aicinātas personas ar labu
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reputāciju, kurām nav tieša interešu konflikta attiecībā pret izskatāmo Dalībnieku.
Izskatot sūdzības un strīdīgus jautājumus, Ētikas komisija izvērtē jebkura
Dalībnieka rīcību un iesaka tālāku rīcības modeli.
Ja ir aizdomas par Ētikas kodeksa pārkāpumiem, tiklīdz tas ir iespējams,
Dalībnieks sniedz ziņojumu LKSSF valdei vai kopsapulcei (kopsapulcē tiek
ziņots par valdes locekļu neētisko rīcību). Iespējami drīz tiek sasaukta Ētikas
komisijas sēde, pieaicinot personu vai personas, kuru sniegtajām liecībām ir
nozīme objektīvā lietas izskatīšanā. Personas par Ētikas komisijas sēdi tiek
informētas laikus, bet ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš. Ētikas komisijai ir
pienākums dot iespēju izteikt savu viedokli personai, kuras rīcības ētiskums tiek
apšaubīts. Ja persona neizmanto savas tiesības piedalīties Ētikas komisijas sēdē,
tas nav iemesls, lai neizskatītu Dalībnieka rīcību.
Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas.
Ja Ētikas komisija konstatē ētiskas dabas pārkāpumus, atkarībā no pārkāpuma
būtiskuma pieņem vienu vai vairākus no lēmumiem:
11.1. izteikt Dalībniekam brīdinājumu (šādā gadījumā Dalībnieks nevar
pretendēt uz finansiālo palīdzību no LKSSF);
11.2. piemēro naudas sodu līdz EUR 100,00;
11.3. uz noteiktu termiņu vai bez termiņa liegt Dalībniekam piedalīties dažāda
mēroga sacensībās un LKSSF organizētajos pasākumos (šādā gadījumā
persona nevar pretendēt uz finansiālo palīdzību no LKSSF);
11.4. izslēgt dalībnieku no LKSSF.
Ētikas komisijas lēmums nav publiski pieejams, ja vien to nelūdz publiskot
persona pret ko ierosināta lieta.
Ētikas komisijas lēmums nav pārsūdzams.
LKSSF ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā pret Ētikas kodeksa
pārkāpēju par godu un cieņas aizskaršanu, neskatoties uz Ētikas komisijas
pieņemto lēmumu.
V. Noslēguma jautājumi

15. LKSSF biedrībām uzņemot jaunu biedru, tas jāiepazīstina ar kodeksu. Esošie
biedri tiek iepazīstināti ar kodeksu un tā grozījumiem, nosūtot to uz e-pastu.
16. Kodeksa saturu regulāri, bet ne retāk kā reizi divos gados pārskata LKSSF valde
un nepieciešamības gadījumā veic kodeksa grozījumus.
17. Ētikas kodekss ir ievietots LKSSF mājas lapā www.sleddog.lv, un katrs
Dalībnieks nepieciešamības gadījumā var iepazīties ar to atkārtoti.
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