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SERTIFICĒŠANAS PROCESA 
PROFESIONĀLAIS ĒTIKAS KODEKSS 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu 

Sertificēšanas centra (turpmāk - LSGŪTIS BS SC) sertificēšanas procesa Ētikas kodekss 
(turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka LSGŪTIS BS SC sertifikācijas pretendentu un 
sertificēto speciālistu novērtēšanas, sertificēšanas un uzraudzības vienotus ētiskas rīcības 
pamatprincipus. 
 

2. LSGŪTIS BS SC ievēro Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodeksu. 
 

3. LSGŪTIS BS SC sertificēšanas darbā izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda 
interešu konfliktu un nodrošina sertificēšanas procesa objektivitāti, kā arī ir atbildīga par 
objektīvu sertifikācijas procesa īstenošanu, iesaistot kompetentu personālu. 
 

II. Ētikas pamatprincipi 
 

4. Neietekmējamība 
LSGŪTIS BS SC sertifikāciju veic, pamatojoties uz iegūtiem objektīviem apliecinājumiem, caur 
patiesu, ticamu un drošu novērtēšanu neietekmējami no citām ieinteresētām pusēm un nepieļauj 
komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību. 
 
LSGŪTIS BS SC sertificēšanas procesā nepārtraukti identificē apdraudējumus neietekmējamībai. 
 

5. Kompetence 
LSGŪTIS BS SC sertificēšanas procesā iesaista kompetentus speciālistus – ekspertus, kas 
nodrošina uzticēšanos īstenotajai sertifikācijai. 

LSGŪTIS BS SC personāls un eksperti pilnveido savu kompetenci un seko jaunākajām 
tendencēm savas nozares tehnoloģiju attīstībā un praktiskajā darbībā.  
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6. Integritāte 

LSGŪTIS BS SC nodrošina sertificēšanas procesa pieejamību, nepieļaujot jebkādu 
ierobežojumu, pamatojoties uz finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem 
kā piederība kādai asociācijai vai grupai un nepielieto procedūras, lai negodīgi traucētu vai 
kavētu pretendentu piekļuvi sertifikācijai. 
LSGŪTIS BS SC izskaidro sertifikācijas politiku un procedūras visiem pretendentiem un 
sertificētiem speciālistiem. 
LSGŪTIS BS SC nodrošina sertificēšanas procesā iegūtās informācijas konfidencialitāti 
un drošību. Gadījumos, kad ar likumu tiek noteikts sniegt konfidenciālu informāciju, tiks 
informēts iesaistītais sertificēšanas pretendents vai sertificētais speciālists. 

III. Kodeksa izpildes nodrošināšana 
 

7. Ētikas kodeksā noteikto ētikas pamatprincipu iespējamos pārkāpumus izskata Ētikas 
komisija. 

8. Iesniegumu par iespējamo Ētikas kodeksa pārkāpumu reģistrē LSGŪTIS BS SC lietvede 
un informē Ētikas komisiju. 

9. Ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā ievēl LSGŪTIS Padomes un Shēmas komitejas locekļi 
no LSGŪTIS BS SC administrācijas ieteiktiem sertificētiem speciālistiem ar nevainojamu 
reputāciju. Komisijas priekšsēdētāju atklātā balsojumā no sava vidus ievēl komisijas 
locekļi. 

10.  Komisijas locekļiem ir tiesības paust savu atsevišķu viedokli. 
11.  Katru iesniegumu vai informāciju par LSGŪTIS BS SC neētisku rīcību Ētikas komisija 

izskata mēneša laikā kopš attiecīgās informācijas saņemšanas, uzaicinot informācijā 
uzrādīto personu komisijai sniegt nepieciešamos paskaidrojumus. 

12.  Ētikas komisija, konfliktā iesaistīto personu klātbūtnē, izvērtē konkrēto rīcības gadījumu, 
nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus un pieprasot vajadzīgo papildus 
informāciju. Ētikas komisija sagatavo atzinumu, ko iesniedz LSGŪTIS BS SC Padomei 
lēmuma pieņemšanai. 

13. Ētikas komisijas sēdes, kurās tiek izskatīti LSGŪTIS BS SC ētikas jautājumi, ir aizklātas, 
bet pēc komisijas atzinuma akceptēšanas LSGŪTIS BS SC Padomē tās lēmumi ir publiski 
pieejami. 

14. Konstatēto Ētikas kodeksa principu pārkāpumu gadījumā Ētikas komisija var ieteikt 
Padomei pieņemt lēmumu izteikt aizrādījumu LSGŪTIS BS SC. 
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