Biedrība „Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”

APSTIPRINĀTS
ar Biedrības Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija
Valdes sēdes lēmumu 2012.gada 28.februārī (sēdes protokols Nr. 1/2012)
Saskaņā ar Biedrības statūtu 7.6.punktu,
Biedrību un nodibinājumu likuma 43.panta otro daļu
Biedrības „Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”
Ētikas komisijas nolikums
1. Biedrības Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija (LTRTA) Ētikas
komisija (turpmāk – Komisija) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas LTRTA ietvaros.
2. Komisija ir izveidota, lai uzturētu augstus LTRTA biedru ētikas standartus citu tehnikas
ražotāju, tirgotāju, pircēju un lietotāju vidē, uzlabotu tehnikas ražotāju un tirgotāju ētiku un
nostiprinātu nozares ētikas principus, veicinātu Biedrības statūtu ievērošanu un prestižu.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā izveido un uz savu pilnvaru laiku apstiprina LTRTA Valde.
Komisijas sastāvā ir LTRTA biedri.
Komisiju vada priekšsēdētājs, kuru ievēl LTRTA Valde.
Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu un ievērojot normatīvos aktus.
Komisijas darbs notiek sēdēs, kuras tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdes, nosaka to darba kārtību, uz sēdi uzaicināmās
personas, pauž Komisijas viedokli, atbild par Komisijas darbu kopumā, nodrošina to, ka
Komisijas sēdes tiek protokolētas un informācija par tajās izskatītajiem jautājumiem un
nolemto tiek nodota Valdei un citām institūcijām šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

9. Komisijas darba pamatā ir LTRTA Valdes apstiprinātais LTRTA Ētikas kodekss,
vispārpieņemtās ētikas un uzvedības normas, kā arī Biedrības statūti.
10. Komisija izskata sūdzības par LTRTA biedriem un vērtē tikai LTRTA biedru rīcību.
11. Komisija neizskata anonīmas sūdzības un anonīmi sniegtu informāciju.
12. Komisija drīkst izteikt viedokli par citu personu, kuras nav LTRTA biedri, neētisku rīcību, kas
ietekmējusi vai var ietekmēt LTRTA biedrus un viņu darbību un rīcību.
13. Komisija izskata jautājumus, kas saistīti ar statūtos paredzētajiem Biedrības biedru pienākumu
pārkāpumiem vai to nepildīšanu.
14. Komisijā izskatāmos jautājumus var rosināt jebkura persona (LTRTA biedrs, cita fiziska vai
juridiska persona), rakstiski sniedzot informāciju LTRTA Valdei.
15. Komisijā izskatāmos jautājumus var ierosināt LTRTA Valdes priekšsēdētājs vai Valde.
16. Komisija pati pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Valdes priekšsēdētāja vai Valdes ieteikuma var
rosināt diskusiju par ētikas un vispārpieņemtās uzvedības jautājumiem gan LTRTA biedriem,
gan citiem nozares pārstāvjiem, ierosināt jautājumu izskatīšanu par ētikas un vispārpieņemtās
uzvedības ievērošanu, par šo normu pārkāpšanas gadījumiem.
17. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem.
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18. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā
ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklim ir jābalso „par” vai „pret”, skaidri paužot
savu viedokli. Nebalsot var tikai tad, ja jautājums tieši skar pašu Komisijas locekli.
19. Komisija pieņem lēmumu par LTRTA biedra rīcības atbilstību LTRTA Ētikas kodeksam un
vispārpieņemtajām ētikas un uzvedības normām un iesniedz par to atzinumu Valdei.
20. Komisija, izskatot jautājumus, uz sēdi uzaicina fizisko personu vai juridiskās personas pārstāvi
(pārstāvjus), par ko tiek izskatīts jautājums un iesniegtā informācija, noskaidro apstākļus,
uzklausa personas viedokli un argumentus.
21. Komisija var uzaicināt uz sēdi arī fizisko personu vai juridiskās personas pārstāvi (pārstāvjus),
kas ierosinājis izskatāmo jautājumu un iesniedzis informāciju, lai noskaidrotu apstākļus,
uzklausītu viedokli un argumentus.
22. Komisija nodrošina, ka personas tiek uzklausītas atsevišķi.
23. Komisija jautājumu izskatīšanai sēdēs, izskatāmo jautājumu, viedokļu un lēmumu
sagatavošanai var pieaicināt citus speciālistus, ekspertus, citus LTRTA biedrus vai citu
institūciju pārstāvjus. Pieaicinātajiem ir padomdevēja tiesības, nav balss tiesību un viņi nevar
piedalīties lēmumu pieņemšanā.
24. Komisija Ētikas kodeksa vai citu vispārpieņemto ētikas un uzvedības normu pārkāpuma
gadījumā var ierosināt LTRTA Valdei paust viedokli publiskā paziņojumā masu medijiem vai
paziņojumā konkrētām fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā nevalstiskajām
organizācijām, valsts institūcijām.
25. Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumā Komisija LTRTA Valdei var rosināt LTRTA biedra
izslēgšanu no organizācijas.
26. Vispārpieņemto ētikas un uzvedības normu pārkāpuma gadījumā, ja šāda rīcība ir ietekmējusi
vai var ietekmēt LTRTA biedrus un viņu darbību un rīcību, Komisija var vērst uz to citu
fizisko un juridisko personu, tai skaitā nevalstisko organizāciju, valsts institūciju uzmanību,
ierosinot jautājumu izskatīšanu.
27. Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas.

Valdes priekšsēdētājs
Rihards Krastiņš
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