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Politiskās partijas Kustība Par!
Ētikas kodekss
Ievads
Ētikas kodeksā ir definēta uzvedība, kas atbilst partijas Kustība Par! vērtībām un
vispārējiem ētikas principiem. Ētikas kodekss palīdz uzturēt Kustībā augstus uzvedības
standartus, veidot un uzturēt Kustības reputāciju, vienotību, atklātību un darbību
sabiedrības interesēs, kā arī kopumā veicināt godīgu politiku Latvijā.
Ētikas kodekss ir vienlīdz saistošs visiem biedriem. Kustības amatpersonām un
Kustību pārstāvošām valsts amatpersonām ir saistošas arī atsevišķas, detalizētas
interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas. Pārskata padomei ir uzticēts pienākums vērtēt
Ētikas kodeksa principu piemērošanu, gan atbildot uz iesniegumiem un sūdzībām, gan
pēc savas iniciatīvas vērtējot situācijas, kas nonākušas padomes redzeslokā, gan
konsultējot Kustības biedrus un amatpersonas par piemērotas rīcības izvēli.

Par Latviju, kura ir iespēja visiem
Atklātība un godīgums
Biedrs ir atklāts un godīgs, sniedzot informāciju par savu rīcību un pieņemtajiem
lēmumiem, izskaidrojot to pamatotību un motīvus.
Biedrs ir atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Biedrs atklāti atbild uz jautājumiem. Izņēmums ir jautājumi, kas attiecas uz privāto dzīvi
un nav saistāmi ar sabiedrisko darbību.
Biedrs sniedz tikai patiesu un pārbaudītu informāciju. Ja tādas nav, biedrs to atzīst.
Biedrs neizvairās no diskusijām, informē par piedāvātajiem problēmu risinājumiem, to
pamatojumu un sagaidāmajām sekām. Aizstāvot savu viedokli un pieņemot lēmumus,
biedrs balstās uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu interpretāciju
un argumentāciju.
Vienlīdzība
Kustības amatpersonas savlaicīgi aicina uz konsultācijām visus biedrus un sabiedrības
pārstāvjus, un uzklausa viņu argumentus un viedokļus.
Biedrs atturas no izrādīšanās Kustības darbā un medijos, un augstprātīgas izturēšanās
pret citiem cilvēkiem un organizācijām.
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Par valsti, kas nepieder dažiem
Cieņa pret likumu
Biedrs ciena un vienmēr ievēro Satversmi, un pilda visus Latvijas likumus un
normatīvos aktus. Biedrs gan politiskajā darbībā, gan arī personīgajā dzīvē likumu
ievērošanā cenšas būt paraugs pārējiem līdzpilsoņiem.
Biedrs nekad nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā
aicinājumu uz pretlikumīgu darbību. Biedrs neizmanto savu stāvokli, lai prettiesiski
ietekmētu valsts un pašvaldību institūciju lēmumus.
Godprātība
Biedram ar savu politisko darbu ir jāvairo valsts kopīgais labums, nošķirot to no
jebkurām personiskām finanšu vai cita veida saistībām, un norobežojoties no atsevišķu
privātpersonu ietekmes. Biedrs nepieļauj personisko un Kustības vai valsts interešu
konfliktu un izvairās no rīcības, kas biedru vai sabiedrības locekļu vidū var radīt
aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu.
Biedra pienākums ir ievērot ētiskas uzvedības principus un pieklājības normas, vienmēr
paturot prātā, ka sabiedrības uztverē biedra privātā dzīve nav nodalāma no Kustības
biedra un amatpersonas statusa.
Atbildīgums
Biedrs ir atbildīgs par saviem lēmumiem un rīcību, atskaitās sabiedrībai un labprātīgi
pakļaujas jebkādai ar politisku amata pienākumu pildīšanu saistītai tiesiskai pārbaudei.
Biedra pienākums ir Kustības kopējos resursus izmantot efektīvi, ekonomiski un tikai
atbilstoši paredzētajam mērķim. Biedrs neizmanto Kustības resursus veidā, kas var tikt
interpretēts kā personisko vajadzību apmierināšana, un neskaidrību gadījumā iepriekš
konsultējas ar Pārskata padomi.
Interešu konfliktu novēršana
Biedram ir jāatturas no lēmuma pieņemšanas, ja tas var radīt šaubas par biedra
objektivitāti un neitralitāti.
Situācijā, kad citiem Kustības biedriem vai sabiedrībai ir radušās aizdomas, ka biedrs,
iespējams, ir interešu konfliktā, biedram jāizskaidro sava rīcība un jāatklāj savas
personīgās intereses.
Biedrs atsakās no tādu amata pienākumu veikšanas vai amatu savienošanas, kas
ētisku apsvērumu dēļ radītu šaubas par biedra darbību vai rīcības objektivitāti un
neitralitāti.
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Kustības institūciju locekļiem un Kustību pārstāvošām valsts amatpersonām ir
pienākums ievērot Kustības interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas.

Par tautu, kas sastāv no daudziem
Cieņa pret personu
Biedrs savos izteikumos un rīcībā izrāda cieņu pret sarunas biedriem un visiem
sabiedrības locekļiem.
Daudzveidība un cieņa pret atšķirīgo
Politiskā kultūra valstī
Biedrs publiskajā telpā un, vēlams, arī privātajā dzīvē neizmanto necienīgus
izteicienus, ad hominem argumentus un apgalvojumus, kas balstīti emocijās, nevis
faktos. Biedrs sniedz tikai patiesu un pārbaudītu informāciju. Ja tādas nav, biedrs to
atzīst. Biedrs neizvairās no diskusijām, informē par piedāvātajiem problēmu
risinājumiem, to pamatojumu un sagaidāmajām sekām. Aizstāvot savu viedokli un
pieņemot lēmumus, biedrs balstās uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to
godīgu interpretāciju un argumentāciju.
Biedrs ciena mazākuma tiesības uz politisko līdzdalību. Biedrs politiskajā diskusijā
apspriež politikas saturu, nevis teicēja politisko piederību.
Biedrs savu pozīciju un savus balsojumus pamato ar faktos balstītiem argumentiem,
nevis ar emocijām vai ar politikas taktikas apsvērumiem. Biedrs pamato savus
lēmumus, nevis par tiem klusē.
Politiskā kultūra Kustības iekšienē un komunikācijā
Biedram, piedaloties Kustības darbā, ir tiesības brīvi paust savu viedokli un sniegt
informāciju, ko viņš uzskata par nepieciešamu vai noderīgu.
Pēc tam, kad ir pieņemts koleģiāls Kustības lēmums, biedrs tiek aicināts publiski
atturēties no šī lēmuma kritikas. Ja biedra viedoklis atšķiras, Biedrs publiskajos
izteikumos nošķir savu pozīciju no Kustības lēmuma un apliecina, ka, pat ja nepiekrīt
lēmumam, to pieņem kā leģitīmu un pamatotu.
Kustības amatpersonas savlaicīgi aicina uz konsultācijām visus biedrus, sabiedrības
pārstāvjus un uzklausa viņu argumentus un viedokļus.
Biedram ir tiesības uz savu viedokli par Kustību arī tad, ja viedoklis ir kritisks. Kustība
un tās biedri ir paškritiski. Paškritika ir veselīga demokrātiskā procesa sastāvdaļa, un ne
Kustības biedri, ne Kustība kā organizācija to neinterpretē kā nelojalitāti.

