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SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU 

PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS 

 

(BŪVSPECIĀLISTI UN NEATKARĪGIE EKSPERTI ĒKU  

ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ) 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības 

speciālistu sertificēšanas centra (turpmāk – LSGŪTIS BS SC) Profesionālās ētikas 

kodekss nosaka sertificēto speciālistu (turpmāk – Speciālists) uzvedības pamatprincipus 

profesionālajā darbībā. Speciālista pamatnoteikums pienākumu izpildē – lai apzināta vai 

neapzināta darbība neradītu materiālu vai morālu kaitējumu sertificētās darbības procesā 

iesaistītajām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī, lai Speciālistu neētiska rīcība 

nekompromitētu LSGŪTIS BS SC. 

 

1.2. Profesionālās ētikas kodeksa galvenais uzdevums ir noteikt pamatprincipus, kas motivē 

Speciālistu darboties profesionāli, principiāli, godprātīgi, ētiski, atbildīgi, ar cieņu un 

lojalitāti, ievērojot vispārējas uzvedības normas. 

II. Speciālista profesionālās ētikas pamatprincipi 

 

2.1. Speciālistam LSGŪTIS BS SC izdoto sertifikātu jāizmanto tikai sertifikātā norādītās 

sfēras ietvaros. Nedrīkst izmantot sertifikātu maldinošos nolūkos, kā arī tādā veidā, ka 

LSGŪTIS BS SC tiktu diskreditēts. 

 

2.2. Speciālistam savā praksē jābūt profesionāli atbildīgam, patstāvīgam, godprātīgam un 

neatkarīgam, nepakļaujoties savtīgai vai neobjektīvai darba devēja, atsevišķu fizisko vai 

juridisko personu ietekmei. 
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2.3. Speciālists savā praktiskā darbībā un rīcībā ievēro ētikas normas un nepieļauj rīcību, kas 

aizvaino vai varētu aizvainot kolēģus vai citas personas, kā arī neizsaka kritiku par citu 

sertificētās darbības procesā iesaistīto personu darbību, ja tā nav balstīta uz objektīvi 

pamatotu tās darbības analīzi. 

 

2.4. Speciālists nedrīkst iesaistīties koruptīvos vai aizliegtas vienošanās darījumos. 

 

2.5. Sertificētās darbības procesā iesaistīto speciālistu domstarpību gadījumā, ja tas saistīts ar 

izpilddokumentācijas parakstīšanu, Speciālists nedrīkst nepamatoti novilcināt attiecīgā 

jautājuma atrisināšanu, nepieciešamības gadījumā informēt par to darbu pasūtītāju, 

būvvaldi vai attiecīgās institūcijas. 

 

2.6. Speciālsts savu sertifikātu nenodot citu personu vai organizāciju rīcībā, izņemot savam 

darba devējam, ja tas tiek izmantots iepirkumu konkursiem vai Būvkomersantu reģistram. 

 

2.7. Neizplatīt konfidenciālu informāciju, ko Speciālists ieguvis sertificētās darbības procesā, 

izņemot gadījumus, ja to pieprasa normatīvie akti. 

 

2.8. Speciālistam jābūt paškritiskam un jāprot atzīt un labot savas kļūdas, kā arī atvainoties 

par neētisku rīcību tiem, kurus tas skar. 

 

2.9. Speciālistam jāievēro, ka LSGŪTIS BS SC logo nedrīkst izmantot dokumentos, ko nav 

izdevis LSGŪTIS BS SC. 

 

2.10. Kritiku par LSGŪTIS BS SC darbību Speciālists izsaka tikai atklātā veidā, vispirms to 

adresējot tieši LSGŪTIS BS SC administrācijai. 

 

2.11. Speciālistam jāizturas ar cieņu pret kolēģiem un vēlams dalīties ar viņiem pieredzē, būt 

tolerantam pret citu viedokļiem un palīdzēt viņiem izvairīties no kļūdām. 

 

2.12. Speciālists pastāvīgi veicina savu profesionālo izaugsmi un praktiskajā darbībā nepieļauj 

profesionālās darbības pārkāpumus, savas kvalifikācijas pazemināšanos vai nolaidīgu 

attieksmi pret saviem pienākumiem. 

 

2.13. Šajā kodeksā atrunātie pamatprincipi Speciālistam ir jāievēro ikdienas darbībā, taču tas 

nevar būt par pamatu, lai nemotivēti iejauktos citu personu darbībā. 

III. Ētikas komisijas darbība 

 

3.1. Izskatot un lemjot jautājumus par Speciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, 

komisija ievēro Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumus 

Nr.169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības 

noteikumi”, Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumus Nr.531 “Noteikumi par 

neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku 

energoefektivitātes jomā” un citus normatīvos aktus. 
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3.2. Profesionālo ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā ievēl LSGŪTIS Padomes un Shēmas 

komitejas locekļi no LSGŪTIS BS SC administrācijas ieteiktiem Speciālistiem ar 

nevainojamu reputāciju. Komisijas priekšsēdētāju atklātā balsojumā no sava vidus ievēl 

komisijas locekļi. Profesionālā ētikas komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vismaz 3 

(trīs) komisijas locekļi. 

 

3.3. Komisijas locekļiem ir tiesības paust savu atšķirīgu viedokli. 

 

3.4. Katru iesniegumu vai informāciju par Speciālista neētisku rīcību Profesionālās ētikas 

komisija izskata 1 (viena) mēneša laikā kopš pilnas attiecīgās informācijas saņemšanas, 

uzaicinot attiecīgo Speciālistu komisijai sniegt nepieciešamos paskaidrojumus rakstveidā 

10 (desmit) darba dienu laikā no vēstules saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ 

noteikto termiņu Speciālistam nav iespējams ievērot, viņš rakstveidā var lūgt termiņa 

pagarinājumu, motivējot iemeslu. Šādā gadījumā kopējais paskaidrojumu sniegšanas 

termiņš nedrīkst būt garāks par 1 (vienu) mēnesi. 

 

3.5. Ētikas komisija, konfliktā iesaistīto personu klātbūtnē, izvērtē Speciālista konkrēto 

rīcības gadījumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus un pieprasot vajadzīgo 

papildus informāciju. Profesionālā ētikas komisija sagatavo atzinumu, ko iesniedz 

LSGŪTIS BS SC vadītājam lēmuma pieņemšanai. 

 

3.6. Ja Speciālists atsakās ierasties uz Profesionālās ētikas komisijas sēdi vai neierodas bez 

attaisnojoša iemesla, tad Speciālista rīcību un/vai pārkāpumu izskata bez viņa klātbūtnes. 

 

3.7. Profesionālā ētikas komisija ir tiesīga veikt sēdes audio un video ierakstu,  nodrošinot 

personu likumisko interešu ievērošanu.  Pirms sēdes dalībnieki par to tiek informēti un 

tas tiek fiksēts sēdes protokolā. 

 

3.8. Nodrošinot personas datu aizsardzību, audio un video ieraksti tiek glabāti 1 (vienu) 

mēnesi vai līdz lēmuma pārsūdzēšanas termiņa beigām. 

 

3.9. Profesionālās ētikas komisijas sēdes, kurās tiek izskatīti Speciālistu ētikas jautājumi, ir 

aizklātas, bet pēc komisijas papildus atzinuma, tās lēmumi ir publiski pieejami LSGŪTIS 

mājaslapā. 

 

3.10. Konstatēto Profesionālās ētikas kodeksa principu pārkāpumu gadījumā, Profesionālā 

ētikas komisija sagatavo atzinumu (Profesionālās ētikas kodeksa 3.5.punkts), kurā var 

ierosināt LSGŪTIS BS SC vadītājam, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta 

noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi” un Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.531 

“Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības 

uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”, pieņemt šādu lēmumu:  

3.10.1. noteikt kompetences pārbaudi; 

3.10.2. izteikt brīdinājumu; 

3.10.3. apturēt vai anulēt būvprakses sertifikātu noteiktajā kārtībā; 

3.10.4. piešķirt pārkāpuma uzskaites punktus. 

(Grozīts ar Padomes 20.10.2022. lēmumu, prot. Nr. 2-2/1) 
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3.11. Sūdzības, iesniegumi un vēstules par sertifikāta pretendentu, Speciālistu rīcību un/vai 

darbību, kā arī dokumenti no sertifikāta pretendentiem vai Speciālistiem, tiek reģistrēti 

LSGŪTIS BS SC lietvedībā. 

(Grozīts ar Padomes 20.10.2022. lēmumu, prot. Nr. 2-2/1). 

 

3.12. Ja sūdzība vai iesniegums saistīts ar eksaminēšanas procesu un Profesionālās ētikas 

komisijas loceklis ir piedalījies konkrētā eksaminēšanas procesā, LSGŪTIS BS SC 

vadītājs pārbaudei no apstiprināto LSGŪTIS BS SC ekspertu saraksta norīko citu 

ekspertu, kas nav saistīts konkrēto ar eksaminēšanas procesu. Eksperta slēdzienu izskata 

atkārtotā komisijas sēdē, piedaloties sertifikāta pretendentam vai Speciālistam. Ar 

komisijas lēmumu iepazīstina pretendentu vai Speciālistu, kurš apliecina iepazīšanos ar 

parakstu. 

 

3.13. Speciālists komisijas lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt LSGŪTIS BS SC vadītājam. 

 

3.14. LSGŪTIS BS SC, saņemot sūdzību ir atbildīgs par visas sūdzības validēšanai 

nepieciešamās informācijas iegūšanu un verificēšanu. Procesam rīcībai ar sūdzībām 

pakļaujas konfidencialitātes prasībām, tās attiecas uz sūdzību iesniedzēju un sūdzības 

priekšmetu. 

 

3.15. LSGŪTIS BS SC vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

 

 

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu 

sertificēšanas centra vadītājs        (paraksts)   D.Ģēģers 

 


