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Ikvienam Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācijas (LARPAS) Biedram ir jāpakļaujas etiķetes kodeksā noteiktajām
normām. Galvenās vērtības un vadlīnijas ir sadalītas sešās grupās:
1. Kompetence un atbilstība
Tas nozīmē būt informētam un zinošam par esošajām un nākotnes industrijas attīstības tendencēm, tajā pat laikā
Biedru vidū nodrošinot un atbalstot profesionālo izaugsmi un attīstību.
2. Objektivitāte
Biedriem ir jābūt objektīviem, kas izpaužas faktu atklāšanā bez to tīšas sagrozīšanas personīgo jūtu, emociju vai citu
aizspriedumu iespaidā. Ir jābūt arī skaidri nodalītām starptautiskām un iekšējām prasībām un personīgām
priekšrocībām.
3. Integrācija
Biedriem ir jāsaglabā un jāattīsta savstarpējā integrācija sekojošos veidos:
- Saglabājot vienotību un savstarpēju uzticēšanos, kā arī pieņemot un novērtējot citu darbu;
- Saglabājot informācijas konfidenialitāti un nekad neizpaužot informāciju, kas saistīta ar citu personu vai
uzņēmumu biznesa vai tehniskajām specifikācijām, bez iepriekšējas saskaņošanas un iesaistīto pušu
piekrišanas.
- Apsverot Biedru un Valdes pienākumus un viņu darbības ilgtermiņa sekas, konfliktu situācijās lemjot par labu
kādai no iesaistītajām pusēm.
- Izvairīties no situācijām, kad integritāte ir apdraudēta.
- Paziņot par konflitiem, kad tie ir zināmi un neizbēgami, kā arī pēc iespējas izvairīties no interešu konfliktiem.
4. Godīgums / ticamība
LARPAS iemanto godīgumu un uzticību sekojošos veidos:
- Pārliecinoties, ka informācija, ko sniegusi asociācija, ir precīza un pilnvērtīga.
- Atturot biedrus no apzinātas informācijas slēpšanas vai nepareiza priekšstata veidošanas.
- Nepieņemot un neizmantojot citu pušu darbu vai zināšanas bez iepriekšējas saskaņošanas un autorizācijas.
- Neizmantojot citu pušu zināšanu vai pieredzes trūkumu savtīgu labumu gūšanai vai savtīgu mērķu
realizēšanai.
5. Taisnīga izmantošana
Biedri cenšas izturēties pret visiem vienādi un godīgi, ievērojot likumu un vienotās uzvedības normas. Visi demonstrē
taisnīgumu:
- Respektējot likumus un citas regulējošās normas.
- Pielāgojot vienus un tos pašus juridiskos un regulējošos standartus visos gadījumos vienādi.
- Ņemot vērā kultūru un reģionālās atšķirības, kā arī vietējās prasības.
- Pārliecinoties, ka visu intereses - gan publiskās, gan privātās - regulējošo normu maiņas procesos tiek ņemtas
vērā vienlīdzīgi.
6. Gods un cieņa
Biedri izrāda cieņu pret citiem, novērtējot viņu un viņu ieguldītā darba vērtību. Ikviens izrāda šo respektu sekojošos
veidos:
- Ieklausoties, ko citi saka.
- Izturoties pret visām pusēm vienādi, pieklājīgi un laipni, neņemot vērā to pozīciju, ieņemamo amatu vai
stāvokli sabiedrībā.
- Pieņemot personīgās atšķirības, bet strādājot pie kopējas atšķirību integrācijas, cik tālu vien tas ir iespējams.
- Veidojot pozitīvu apkārtējo vidi, iedrošinot visus Biedrus turpmākajām darbībām bez mulsināšanas,
izmiešanas vai sāpīgām darbībām vai bezdarbības.
- Izvairoties no konfliktiem, kur tas ir iespējams, vai konfliktu gadījumos rast ātrus un kreatīvus risinājumus.
- Esot pacietīgiem un žēlsirdīgiem citu pieļautu kļūdu gadījumos, kā arī strādājot pie tā, lai nevis vainotu kādu
par izdarīto, bet lai novērstu pieļauto kļūdu atkārtošanos nākotnē.
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