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BŪVSPECIĀLISTU ĒTIKAS KODEKSS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Sertificēto būvspeciālistu ētikas kodekss (turpmāk-Ētikas kodekss) nosaka Latvijas
Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētā sertifikācijas
centra (SpecSC) sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu profesionālās
darbības ētiskos principus.
1.2.Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt sertifikācijas pretendentu un sertificēto
būvspeciālistu likumīgās un godprātīgās darbības sabiedrības interesēs, lai
profesionālā darbība neradītu nedz materiālu, nedz morālu kaitējumu sertifikācijas
procesā un energobūvniecības procesā iesaistītajām pusēm.
1.3.Ētikas kodeksa ievērošana, veicot profesionālo darbību, tiks ņemta vērā, izvērtējot
būvspeciālista rīcību vai profesionālo kompetenci.
1.4.Ne katra ētikas kodeksā definētā principa neievērošana no būvspeciālista puses visos
gadījumos ir par pamatu disciplinārlietas ierosināšanai.
2. Būvspeciālistu ētikas pamatprincipi
2.1.Būvspeciālists ievēro godprātības principus visā savā profesionālajā darbībā.
2.2.Būvspeciālista pienākums ir sniegt pakalpojumus apzinīgi, kompetenti, profesionāli
saskaņā ar tehniskajiem un profesionālajiem standartiem, ievērojot konfidencialitātes
principus.
2.3.Būvspeciālists regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci visās ar viņa praksi
saistītajās jomās.
2.4.Būvspeciālists savā profesionālajā darbībā ievēro principus, kas nerada draudus
sabiedrības drošībai, veselībai un videi.
2.5.Būvspeciālists nesniedz maldinošu informāciju par sevi vai saviem pakalpojumiem, kā
arī izvairās no nonākšanas situācijā, kas ir pretrunā ar viņa profesionālajiem
pienākumiem vai var izraisīt šaubas par neatkarību, objektivitāti vai godprātību.
2.6.Būvspeciālists neatbalsta nevienu rakstiski vai mutiski izteiktu viedokli, kas ir pretrunā
ar viņa zināšanām un profesionālo viedokli, par kuru zināms, ka tas ir maldinošs vai
netaisnīgs attiecībā pret citām personām.
2.7.Būvspeciālists neiesaistās koruptīvos vai aizliegtas vienošanās darījumos, nesekmē
prettiesiskas rīcības, kā arī cita veida darbības, kas vērstas uz finansiāla veida
nelikumībām, pārkāpuma slēpšanu vai slēpta labuma gūšanu.
2.8.Būvspeciālists nekavējoties informē klientu par apstākļiem, kas varētu izraisīt interešu
konfliktu.
2.9.Būvspeciālists veic savu darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un profesionālajiem
standartiem, bez nepamatotiem kavējumiem un līgumā atrunātajos termiņos.
2.10. Būvspeciālists būvprakses sertifikātu neizmanto maldinošos nolūkos, bet tikai
sertifikāta pielikumā norādīto sfēru ietvaros.

2.11. Būvspeciālists savā profesionālajā darbībā nepieļauj citu personu aizvainojošu rīcību,
kā arī neizsaka kritiku par citu būvniecības procesā iesaistīto personu darbību bez
objektīvu pierādījumu iegūšanas.
2.12. Būvspeciālists nenodod savu būvprakses sertifikātu citu personu vai organizāciju
rīcībā, izņemot savam darba devējam, kas to izmanto iepirkumu konkursiem vai
Būvkomersantu reģistram.
2.13. Būvspeciālistam ir pienākums atzīt un labot savas pieļautās kļūdas, kā arī atvainoties
par savu neētisko rīcību, kas aizskārusi citas personas.
2.14. Būvspeciālists atsakās slēgt jebkādus līgumus ar trešajām personām, kuru izpildi ar
savām prasmēm un kompetenci viņš nevar nodrošināt.
3. Ētikas kodeksa uzraudzība
3.1.Informāciju par būvspeciālista neētisku rīcību mēneša laikā kopš attiecīgās
informācijas saņemšanas izskata LEEA SpecSC Shēmas komiteja, uzaicinot
būvspeciālistu komitejai sniegt nepieciešamos paskaidrojumus.
3.2.Rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus par būvspeciālista vai sertifikācijas
pretendenta pieļautajiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem pret trešajām personām
sagatavo un sniedz SpecSC vadītāja, pamatojoties uz SpecSC Shēmas komitejas
pieņemtajiem lēmumiem.

