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I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Būvspeciālistu profesionālais ētikas kodekss būvekspertīzes specialitātē (turpmāk - 

Ētikas kodekss) nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk - Birojs)  

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas (turpmāk - BSN) sertificēto būvspeciālistu 

vienotus profesionālās darbības ētiskās rīcības pamatprincipus. 

2. Ētikas kodeksa galvenais uzdevums ir noteikt pamatprincipus, lai Biroja BSN sertificēto 

būvspeciālistu apzināta vai neapzināta darbība neradītu materiālu vai morālu kaitējumu 

sertifikācijas procesā, kā arī būvniecības procesā iesaistītajām fiziskām un juridiskām 

personām.   

3. Ētikas kodeksa ievērošana tiks ņemta vērā, izvērtējot būvspeciālista rīcību vai 

profesionālo kompetenci patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros. 

 

II. Sertificēto būvspeciālistu ētikas pamatprincipi 

 

4. Būvspeciālistam, kurš saņēmis sertifikātu būvekspertīzes specialitātē, jāievēro šādas 

prasības: 

4.1. ievērot ētiskos principus un sertifikātu lietot tikai atbilstoši sertifikātā norādītajai 

darbības sfērai;  

4.2. neizmantot sertifikāciju tādā veidā, ka BSN tiktu diskriminēta, un saistībā ar 

sertifikāciju neizteikt tādus apgalvojumus, kurus BSN varētu izprast kā maldinošus 



 

 
 

                                                                                                                                                                                   

vai nepamatotus; 

4.3. informēt BSN par iemesliem, kas var ietekmēt sertificētās personas spēju turpināt 

sertifikācijas prasību izpildi; 

4.4. nodrošināt atbilstību attiecīgās sertifikācijas shēmas prasībām; 

4.5. pārtraukt izmantot visas tiesības uz sertifikātu tā apturēšanas vai anulēšanas 

gadījumā, t.sk. paziņojumus un atsauces uz sertifikācijas institūciju vai sertifikātu, 

un iesniegt BSN visus anulētos sertifikātus; 

4.6. savā darbībā ievērot ar attiecīgo sfēru saistītos normatīvos aktus un profesionālos 

standartus; 

4.7. veicot atsauces uz izsniegto sertifikātu, ievērot Biroja logotipu un atsauču 

izmantošanas nosacījumus; 

4.8. sertifikātu nenodot izmantošanai un lietošanai citai personai.  

5. Būvspeciālists savā profesionālajā darbībā ievēro principus, kas nerada draudus 

sabiedrības drošībai, veselībai un videi. 

6. 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. 

7. Savā profesionālajā darbībā būvspeciālistam jābūt profesionāli patstāvīgam un 

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

juridisko personu ietekmei.  

8. Savā profesionālajā darbībā būvspeciālists nepieļauj citus aizvainojošu rīcību, kā arī 

neizsaka kritiku par citu būvniecības procesā iesaistīto personu darbību, ja tā nav balstīta 

uz objektīvi pamatotu tās darbības analīzi. 

9. 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. 

10. Būvspeciālists neatbalsta nevienu rakstiski vai mutiski izteiktu viedokli, kas ir pretrunā 

ar viņa zināšanām un profesionālo viedokli, par kuru zināms, ka tas ir maldinošs un 

netaisnīgs attiecībā pret citām personām. 

11. Būvspeciālists neizplata konfidenciālu informāciju, kas iegūta, veicot profesionālo 

darbību, izņemot gadījumus, ja to pieprasa normatīvais regulējums. 

12. Būvspeciālistam ir pienākums atzīt un labot savas pieļautās kļūdas, kā arī atvainoties par 

savu neētisko rīcību, kas aizskārusi citas personas. 

13. Kritiku par Biroja BSN darbību sertificētais būvspeciālists izsaka tikai atklātā veidā, 

vispirms to adresējot tieši Biroja BSN. 

14. Sertificētais būvspeciālists pastāvīgi veicina savu profesionālo izaugsmi un praktiskajā 

darbībā nepieļauj nolaidīgu attieksmi pret saviem pienākumiem. 

15. Būvspeciālists nekavējoties informē klientu par apstākļiem, kas varētu izraisīt interešu 

konfliktu. 

16. Būvspeciālists atsakās slēgt jebkādus līgumus ar trešajām personām, kuru izpildi ar 

savām prasmēm un kompetenci viņš nevar nodrošināt. 

17. Šajā Ētikas kodeksā atrunātie pamatprincipi būvspeciālistam ir jāievēro savā 

profesionālajā darbībā. Šis Ētikas kodekss nav uzskatāms par juridisku pamatojumu 



 

 
 

                                                                                                                                                                                   

jebkādām darbībām attiecībā uz citiem sertificētajiem būvspeciālistiem būvekspertīzes 

specialitātē, citu jomu būvspeciālistiem vai citiem būvniecības procesa dalībniekiem. 

 

III.  Ētikas pamatprincipu pārkāpumu izskatīšana 

18. Informāciju par iespējamu būvspeciālista profesionālās ētikas pamatprincipu pārkāpumu 

izvērtē ar Biroja BSN vadītāja rakstisku rīkojumu izveidota Sūdzību izskatīšanas 

komisija (turpmāk - SIK), kurā ir BSN apstiprināti eksperti un, ja nepieciešams, 

pieaicināti kompetenti speciālisti.  

19. Nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīta papildu informācija no visām iesaistītajām 

fiziskajām un juridiskajām personām. 

20. Sākotnējo informāciju par būvspeciālista neētisku rīcību SIK izskata mēneša laikā kopš 

attiecīgās informācijas saņemšanas brīža, uzaicinot būvspeciālistu SIK sniegt 

nepieciešamos paskaidrojumus. 

21. Konstatēto profesionālās ētikas pamatprincipu pārkāpumu gadījumā SIK var ieteikt BSN 

vadītājam pieņemt lēmumu atbilstoši patstāvīgās prakses uzraudzības noteiktajai 

kārtībai. 

22. BSN pieņemto lēmumu var apstrīdēt Biroja nolikuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja   M.Kavosa 
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