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Jelgavas novada domes deputātu
Ētikas kodekss
I Vispārīgie jautājumi
1. Jelgavas novada domes deputātu (turpmāk-deputāti) ētikas kodeksa (turpmāk-Ētikas
kodekss) mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus, veicināt deputātu likumīgu un
godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, tādējādi vairojot sabiedrības uzticēšanos Jelgavas
novada pašvaldības lēmējinstitūcijai.
2. Ētikas kodekss ir Jelgavas novada domes (turpmāk-Dome) darba organizācijas sastāvdaļa.
Tas ietver deputāta profesionālās ētikas principus, normas un ieteikumus, kas jāievēro
attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām, Jelgavas
novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Ētikas
kodekss ir saistošs visiem deputātiem.
3. Situācijās, kuras nav minētas Kodeksā, deputāts rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām
morāles un ētikas normām.
II Vispārējie ētikas pamatprincipi
4. Deputāts savā darbībā vienmēr ievēro normatīvo aktu prasības, savas tiesības izmanto
pamatoti, godprātīgi un attaisnojami un izvērtē, vai tās ir savienojamas ar labiem tikumiem.
Jebkura neatļauta un nepieklājīga darbība, vai tās pastāvēšanas pieļaujamība, kuras mērķis ir
pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, tiek
uzskatīta par neētisku rīcību.
5. Pildot savus amata pienākumus, deputāts:
5.1. ir morāli atbildīgs par savu rīcību (runām, jautājumiem, debatēm, balsojumiem),
5.2. izmanto savas zināšanas, darba pieredzi, strādā profesionāli, lai nodrošinātu
Domes darba efektivitāti,
5.3. pastāvīgi izglītojas, iespēju robežās apgūst normatīvo aktu prasības, kā arī
tolerantu politiskās kultūras pieredzi,
5.4. aizstāvot savu viedokli un pieņemot lēmumus, balstās uz pārbaudītu informāciju
un objektīviem faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju, ievērojot personu
vienlīdzību likuma priekšā,
5.5. ir paškritisks - ja kļūdījies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, atvainojas par
neētisku rīcību, ja tādu pieļāvis,

5.6. ir atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem, nekavē
objektīvas informācijas nonākšanu atklātībā, nesniedz nepatiesu, maldinošu vai sagrozītu
informāciju sabiedrībai,
5.7. nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu
uz prettiesisku darbību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu,
5.8. neizmanto iegūto konfidenciālo informāciju savās privātajās vai ar deputātu
saistītu personu privātajās interesēs, neizpauž šo informāciju prettiesiskā veidā;
5.9. atturas no pašmērķīgas izrādīšanās un nepamatotu, populistisku izteicienu,
uzskatu un viedokļu paušanas Domes izveidoto komiteju un Domes sēdēs,
5.10. ir pieklājīgs pret citiem deputātiem, darbiniekiem un ikvienu sabiedrības
locekli, publiskos izteikumos izvairās no cieņu aizskarošiem vārdiem, žestiem un citādas
rīcības,
5.11. neizvairās no atbildēšanas uz jautājumiem, izņemot jautājumus, kas skar
konfidenciāla rakstura informāciju vai viņa privāto dzīvi,
5.12. nepieņem privātu uzaicinājumu un nepiedalās pasākumā vai izvairās no citādas
situācijas, ja sakarā ar to var rasties aizdomas par viņa interešu konfliktu vai Jelgavas novada
pašvaldības prestiža aizskārumu,
5.13. sabiedriskās vietās neuzturas alkohola vai psihotropo vielu reibumā, klaji
nepiedienīgā izskatā,
5.14. ārpus darba laika izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā nerada šaubas par
viņa spējām godprātīgi veikt savus deputāta pienākumus.
III Interešu konflikta un tā šķietamības nepieļaušana
6. Deputāts nepieļauj interešu konflikta veidošanās iespējamību un izvairās no
situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu vai iespējamību,
atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos
gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta deputāta darbības objektivitāte un
neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka deputāts piedalās domes lēmumu pieņemšanā
personisko interešu vai apsvērumu ietekmē,
7. Interešu konflikts vai tā šķietamība - deputāts, veicot savu darbu, atrodas
personisku interešu ietekmē, kas var ietekmēt vai šķietami ietekmēt objektīvu un taisnīgu
amata pienākumu izpildi. Šķietamam interešu konfliktam ir tādas pašas sekas kā tiešam,
rezultātā tiek grauta Domes un Pašvaldības reputācija, kā arī sabiedrības uzticība kopumā.
8. Deputāts nepiedalās procesos un procedūrās, tajā skaitā nepārstāv personas
tiesvedībā, jautājumos, kas saistīti ar Domes pieņemtajiem lēmumiem.
9. Deputāts atsakās no tādu pienākumu pildīšanas un lēmumu pieņemšanas, kas
saistīti ar savām, savas ģimenes un citu radinieku, darījumu vai politisko partneru
personiskajām vai mantiskajām interesēm (turpmāk-personīgās intereses).
10. Deputāts nedrīkst tieši vai netieši ietekmēt citus deputātus vai Pašvaldības
darbiniekus, lai sekmētu savām personīgajām interesēm atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

IV Nobeiguma noteikumi
11. Katrs deputāts ir atbildīgs par Ētikas kodeksa ievērošanu, veicina to ar savu paraugu un
darba organizāciju.
12. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanai deputāti izveido Ētikas komisiju, kuras
sastāvu un nolikumu apstiprina domes sēdē.
13. Ētikas komisija izskata sūdzības un iesniegumus par deputātu pieļautajiem Ētikas kodeksa un
sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem.

14. Par Ētikas kodeksā noteikto un ētikas pamatprincipu neievērošanu, kā arī uzvedības
normu pārkāpšanu deputāts, darbinieks, iedzīvotājs var iesniegt sūdzību Domes
priekšsēdētājam/ Ētikas komisijai.
15. Domes priekšsēdētājs saņemto sūdzību virza Domes deputātu Ētikas komisijai
izskatīšanai.
16. Nepieciešamības gadījumā, ja par to nobalso 2/3 Domes deputātu, sūdzība par deputāta
Ētikas kodeksa iespējamu pārkāpumu var tikt izskatīta slēgtā Domes sēdē.
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