Latvijas Medību suņu kluba Ētikas kodekss
Latvijas Medību suņu kluba (LMSK, turpmāk tekstā - Klubs) Ētikas kodekss ir noteikumu kopums, kas nosaka Biedru
tikumisko uzvedību un attieksmi saskarsmē ar citiem Biedriem, suņiem, sabiedrību un dabu, un ļauj izvērtēt Kluba biedru
rīcības ētiskumu un pamatotību. Ētikas un uzvedības principu, normu un ieteikumu ievērošana veicina Kluba (kā arī
kinoloģijas kopumā) pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā un sekmē tā mērķu sasniegšanu.
Kodeksā ietvertie uzvedības principi un normas ir saistoši visiem Biedriem viņu attieksmē pret Kluba darbību, savu suņu
turēšanu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar sabiedrību.
Biedri savās darbībās vadās pēc LMSK Statūtiem, Ciltsdarba nolikuma, šī Ētikas kodeksa un citiem noteikumiem un
normatīvajiem dokumentiem, kas regulē LMSK un/vai LKF darbību, kā arī LR likumdošanas.
Kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par kodeksa pārkāpumiem izskata Kluba valde.
Kodekss ir Kluba un tā Biedru attiecību neatņemama sastāvdaļa, un tā rupja pārkāpumu rezultātā Biedrs var tikt izslēgts no
Kluba.
1. Biedri apzinās, ka Kluba, kā arī suņu īpašnieku kopējo tēlu sabiedrībā veido katra indivīda uzvedība un rīcība, tāpēc ar
savu uzvedību, ārējo izskatu, vārdiem un attieksmi cenšas vairot apkārtējo cilvēku un sabiedrības cieņu.
2. Piedaloties aktivitātēs, darbojoties un uzstājoties ar suni, Biedri nekompromitē savu uzticību un cieņu pret kinoloģiju un
neapkauno Latvijas Republiku, medību suņu sportu, Latvijas Kinoloģisko federāciju, Klubu, vai sevi pašu.
3. Biedri ciena medību kinoloģijas vēsturi un tradīcijas.
4. Biedri ir uzticīgi Kluba mērķiem un pamatvērtībām, apzinoties, ka viņu kopīgais darbs kalpo medību kinoloģijas attīstībai
Latvijā un pasaulē.
5. Biedrs ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar citiem Biedriem, Kluba apmeklētājiem un sabiedrību kopumā.
6. Biedrs nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar citiem Biedriem un Kluba pasākumu dalībniekiem.
7. Precizitāte pret citiem Biedriem ir cieņas un uzmanības izpausme.
8. Kategoriski nav pieļaujama citu Biedru publiska vai privāta pazemošana, apvainošana vai ciniska attieksme pret jebkuru
no Biedriem.
9. Biedri nemēģina iedragāt citu Biedru vai viņiem piederošo suņu reputāciju.
10. Biedri neiesaistās baumošanā, intrigās un dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā Klubā.
11. Biedri neizmanto nepārbaudītu vai neobjektīvu informāciju, bet veicina atklātu komunikāciju.
12. Biedri izvairās no konfliktiem Klubā un ārpus tā, bet, ja tādi radušies, risina konstruktīvas sadarbības ceļā.
13. Biedri uzklausa konstruktīvu kritiku, godīgi atzīst savu neētisko rīcību un pieļautās kļūdas, atvainojas un labo tās.
14. Arī ārpus Kluba Biedri izvairās no tādām situācijām, kuras neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām.
15. Biedri ar vārdiem un rīcību izrāda cieņu citiem kluba Biedriem, konkurentiem izstādēs un sacensībās, ekspertiem un
tiesnešiem, oficiālām personām un līdzjutējiem.
16. Izstādēs, lauku pārbaudēs, sacensībās un citās kinoloģiskās aktivitātēs Biedri prot ar cieņu uzvarēt un ar cieņu pieņemt
zaudējumu.
17. Biedri ciena citu personu likumīgās prasības, intereses un viedokļus.
18. Kritikā, diskusijās un polemikā Biedri nepieļauj personīgu attiecību kārtošanu.
19. Biedri, kad tie aicināti izteikt savu viedokli, dara to godprātīgi, pēc labākās sirdsapziņas un ņemot vērā visas iespējamās
izteikuma sekas.
20. Biedri laipni uzņem, iedrošina un atbalsta jaunpienācējus un iesācējus medību suņu sportā un rāda tiem priekšzīmi ar
savu gādīgo attieksmi pret suņiem, taktisko uzvedību, entuziasmu un morāli.
21. Biedri popularizē un skaidro interesentiem jautājumus par medību suņiem, savas šķirnes suņu īpatnībām un citām ar
medību kinoloģiju saistītām aktuālām tēmām.
22. Saprātīgās laika, resursu un iespēju robežās Biedri dalās savās zināšanās un pieredzē ar visiem, kas to vēlas saņemt.
23. Biedri informē citus Biedrus par kinoloģijai aktuālām tēmām un dalās pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem Biedriem.
24. Biedri ievēro starptautiskos un nacionālos autortiesību likumus un neveicina plaģiātu, kā arī fotoattēlu un citu materiālu
nelikumīgu izmantošanu..
25. Biedri veic ar Klubu saistītās darbības godīgi, rūpīgi un kompetenti.
26. Biedri mēģina izvairīties no kaitējumu radīšanas videi, nelietderīgas dabas resursu izmantošanas, kā arī darbībām, kas
bojā vai iznīcina ar cilvēku pūlēm radītus priekšmetus.
27. Tādās darbībās ar savu suni kā izstādīšana, apmācība, medības, sacensības, pārošana, Biedri vienmēr visaugstāk
nostāda suņa labklājību.
28. Biedri saudzīgi izturas pret saviem un citu cilvēku suņiem.
29. Biedri nodrošina saviem suņiem to šķirnei, vecumam un veselības stāvoklim atbilstošas pastaigas un fizisko slodzi.
30. Biedri nodrošina saviem suņiem atbilstošus turēšanas apstākļus, barošanu, dzirdīšanu, kopšanu, veterināro aprūpi un
pamata paklausības apmācību.
31. Biedri nepieļauj savu suņu klaiņošanu vai agresīvu uzvedību.
32. Biedri neslēpj savu godīgo un objektīvo vērtējumu par savu vaislas dzīvnieku stiprajām un vājajām pusēm.
33. Biedri nesagroza un nenoklusē informāciju par savu suņu veselības stāvokli, darba spējām, temperamentu vai
eksterjeru, un neizmanto citu personu neinformētību vai pieredzes tūkumu sava labuma gūšanai.
34. Biedru galvenais motīvs suņu pārošanai nav peļņas gūšana.
35. Biedri objektīvi izvērtē savas iespējas (laiku, vietu, finanses, zināšanas) pirms savas kuces pārošanas.
36. Ja nepieciešams, Biedri meklē palīdzību un padomu Klubā par vaislas suņa izvēli savai kucei.
37. Biedri rūpīgi pārdomā iespējas iekārtot visus kucēnus, kas varētu piedzimt, pirms izšķiras par labu pārošanai.
38. Biedri reklamē kucēnus/suņus godīgi un viennozīmīgi (informāciju nav iespējams iztulkot kļūdaini), izmantojot objektīvu
un patiesu informāciju par šķirni un konkrēto metienu/suni.
39. Biedri nesagroza informāciju par šķirni, nereklamē suņus, izmantojot melus, maldīgu vai nepatiesu informāciju, kā arī
neslēpj patiesību par suņa kvalitāti/potenciālo kvalitāti vai jebkuriem defektiem.
40. Pirms kucēna/suņa nodošanas jaunajiem saimniekiem, Biedrs pārliecinās, ka viņi zina un izprot dotās šķirnes
vajadzības, pieauguša suņa izmērus, aktivitātes līmeni un aptuvenās uzturēšanas izmaksas, un ka viņi sekos Biedra
ieteikumiem kucēna/suņa audzināšanā.
41. Biedri pārdod kucēnus vai pieaugušus suņus tikai tādiem saimniekiem, kas, sagaidāms, spēs sniegt sunim laimīgu un
veselīgu dzīvi un parūpēsies par suņa nākotni gadījumā, ja no tā nāksies šķirties.

42. Biedri nepārdod/nenodod kucēnus vai pieaugušus suņus suņu pārpircējiem, zooveikaliem, laboratorijām.
43. Biedri cenšas sekot savu kucēnu labturībai un likteņiem pēc to nonākšanas jaunās mājās, kā arī palīdz jaunajiem
īpašniekiem ar padomu un konsultācijām.
44. Biedri neatņem dzīvību suņiem, kas neatbilst gaidītajam standartam (eksterjers, darba spējas), bet tā vietā piedāvā tos
cilvēkiem kā mājas mīluļus.
45. Biedri palīdz atrast jaunas mājas sunim, kura audzētāji viņi ir, un kuru tā saimnieki vairs nevēlas turēt.
46. Lai citi Biedri, klubi un sabiedrība varētu saņemt skaidru informāciju par Kluba darbību, tā oficiālo viedokli pauž Kluba
vadība vai Kluba īpaši pilnvarotās personas.
47. Biedri lieto Kluba īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli.
48. Biedri izrāda iniciatīvu kādas rīcības vai darbības uzlabošanai.
49. Biedri uzņemas tikai tādus uzdevumi, kuru risināšanai viņam ir pietiekama prasme. Ja to trūkst, Biedriem jāiesaka citi
kolēģi, kuri spēj izpildīt šos uzdevumus.
50. Ar Kluba darbību saistītajos publiskajos izteikumos Biedrs paskaidro, vai pauž Kluba viedokli vai savu personisko.
51. Neatkarīgi no tā, vai biedri saņem vai nesaņem atlīdzību par konkrētu ieguldījumu Kluba darbībā, tas nedrīkst noteikt
viņu darba kvalitāti vai attieksmi pret pienākumiem.
52. Biedri var piedāvāt savus pakalpojumus suņu apmācībā, izstādīšanā, kopšanā un tamlīdzīgi, pilnībā uzņemoties
atbildību savu kompetenci piedāvātajos pakalpojumos.
Papildu ētikas normas Kluba valdes un komisiju locekļiem
Kluba valdes un komisiju locekļi:
53. Informē Biedrus par viņu un viņu suņu attīstības perspektīvām medību kinoloģijā un sniedz Biedriem aktuālu informāciju.
54. Atbalsta Biedru radošo pieeju un iniciatīvu.
55. Biedra kļūdaino rīcību vispirms pārrunā ar Biedru individuāli.
56. Neizmanto savtīgos nolūkos savu stāvokli Klubā, citu Biedru nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.
57. Savu pilnvaru un ietekmes robežās nodrošina, lai tiktu ievēroti atbilstošie normatīvie akti un/vai atbilstošie un pamatotie
standarti un vispārpieņemtās prakses pamatnostādnes.
58. Neprasa no biedriem, lai tie darbotos pretēji normatīvajiem un likumdošanas aktiem.
59. Saprot, ka objektīva vērtējuma pamatā ir cilvēka rīcība un tās sekas, nevis viņa personība un nodomi.
60. Pieņemot lēmumus, pamatojas tikai uz objektīvi pārbaudītu informāciju, iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.
61. Izvairās no interešu konfliktiem, bet gadījumos, ja tādi radušies, rūpējas, lai tie atklāti un godīgi kļūtu zināmi visām
iesaistītajām pusēm, kā arī cenšas mīkstināt to negatīvās sekas.
62. Veicina komandas darbu, uzņemas taisnīgu darba un atbildības daļu un saņem taisnīgu atzinības un nopelnu daļu.
63. Savu pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes.
64. Uztur un attīsta savu profesionālo un ētisko izpratni un kompetenci, kā arī mudina citus Biedrus rīkoties līdzīgi.
65. Atbildot uz Kluba korespondenci, telefona zvaniem un e-pastu, cenšas būt izpalīdzīgs un atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem.
66. Lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļu plašsaziņas pārstāvjiem vienmēr atklāj savu vārdu,
uzvārdu un organizāciju, kuru viņš pārstāv.
67. Kluba izstādēs un sacensībās organizatori pievērš uzmanību ne tikai uzvarētājiem, bet arī pārējiem dalībniekiem.
68. Kluba kinologi, eksperti, tiesneši, stažieri un asistenti nepārtraukti paplašina un padziļina savas zināšanas un ceļ
profesionālo kvalifikāciju.
Biedri ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar
vispārpieņemtajām uzvedības normām.
Izstrādāja: Irēna Šuķe 2008. gada janvārī.
Ar papildinājumiem un labojumiem apstiprināts LMSK kopsapulcē 2008. gada 16. februārī.

