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Ētikas kodekss 
 

Es,  vārds, uzvārds, personas kods, apliecinu, ka, uzturoties ekociemata „Nosaukums” 

teritorijā, es ievērošu zemāk minētos principus.  

1. Respektēšu, ka ekociemata publiskajā telpā ikdienas saziņa notiek latviešu 

valodā. Situācijās, kad kāds no sarunu biedriem slikti pārvalda latviešu valodu, 

palīdzēšu un mudināšu viņu izteikties latviski vai arī palīdzēšu ar tulkošanu, ja 

valodu viņš nepārvalda. 

2. Ar cieņu un labvēlību attiekšos pret ikvienu sastapto cilvēku.  

3. Apņemos ciemata publiskajā teritorijā nenogalināt savvaļas dzīvniekus. Ja šāda 

nepieciešamība radīsies, tad rīcību iepriekš saskaņošu ar pārējiem pastāvīgajiem 

iedzīvotājiem.  

4. Apņemos ciemata privātajā teritorijā nenogalināt mājdzīvniekus (izņemot zivis, 

ja saimnieks devis piekrišanu). Ja šāda nepieciešamība radīsies, tad rīcību 

iepriekš saskaņošu ar saimnieku un visiem kaimiņu mājvietu saimniekiem.  

5. Turot mājdzīvniekus, ievērošu augstākās labturības prasības un uzņemšos pilnu 

atbildību par mājdzīvnieku uzvedības sekām un par mājdzīvnieku skaita kontroli.  

6. Publiskajā teritorijā savus mājdzīvniekus pārvietošu ciešā uzraudzībā ar pavadu.  

7. Saskarsmē ar savvaļas dzīvniekiem ievērošu neitrālu vai draudzīgu attieksmi.  

8. Publiskajā teritorijā ugunskurus nededzināšu.  Ja šāda nepieciešamība radīsies, 

tad rīcību saskaņošu ar pārējiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem.  

9. Privātajā teritorijā ugunskurus bez saskaņošanas ar pārējiem pastāvīgajiem 

iedzīvotājiem nededzināšu, izņemot, ja ugunskurs ir neliels un ja tas tiek 

dedzināts tam īpaši iekārtotā, drošā vietā, pieauguša cilvēka pastāvīgā 

uzraudzībā, un ja dūmi neskar kaimiņu teritorijas. 

10. Pēc iespējas mazāk izmantošu motorizētos darba un transporta līdzekļus. Pēc 

iespējas mazāk izmantošu fosilos energoresursus.  

11. Visās aktivitātēs centīšos samazināt trokšņu līmeni. Respektēšu klusuma periodu 

no 21:00 – 9:00. Nešaušu un nespridzināšu. Ja šāda nepieciešamība radīsies, tad 

rīcību saskaņošu ar pārējiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

12. Apņemos vismaz 1 dienu iepriekš informēt kaimiņu saimniekus par pasākumiem, 

kas var radīt traucējošu troksni (ballītes, būvdarbi, tehnikas lietošana, utt.). 

Centīšos šādu pasākumu datumus savlaicīgi saskaņot ar kaimiņiem. 

13. Publiskajā teritorijā nesmēķēšu, izņemot tam īpaši paredzētas vietas. 

14. Publiskajā teritorijā nelietošu apreibinošās vielas, kā arī neatradīšos to ietekmē.  

15. Uzņemšos atbildību par viesiem un viņu rīcību, kuri ieradušies pie manis. 

16. Saudzēšu kopīpašumu, un jebkādas izmaiņas tajā veikšu tikai pēc saskaņošanas 

ar kopīpašuma īpašniekiem (biedrības biedriem).  
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