Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS”

ĒTIKAS KODEKSS (NOLIKUMS)
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.

Nolikums nosaka sertificēto personu ētikas pamatprincipus profesionālajā darbībā, lai
sertificēto personu (būvspeciālistu un personas darbībām ar ozona slāni noārdošām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm) darbības neradītu materiālus vai morālus
kaitējumus.
Nolikuma mērķis ir motivēt sertificētos speciālistus darboties profesionāli, godīgi un
ētiski, ievērojot vispārpieņemtā uzvedības normas.

2.

II.

ĒTIKAS PAMATPRINCIPI

3.

Sertificētie speciālisti savā profesionālajā darbībā:
3.1.
rīkojas atbilstoši saviem pienākumiem un izmanto tam piešķirtās tiesības tikai
saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
3.2.
gan arī personīgajā dzīvē cenšas būt paraugs visiem iedzīvotājiem normatīvo aktu
prasību ievērošanā;
3.3.
ir objektīvs un taisnīgs, ievēro personu vienlīdzību likuma priekšā, neizrāda īpašu
labvēlību vai privilēģijas kādai personai;
3.4.
lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības politiskajām partijām, sabiedriskajām
kustībām vai organizācijām;
3.5.
izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, ņem vērā tikai objektīvu un pārbaudītu
informāciju. Profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz
iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;
3.6.
ievēro visas sabiedrības intereses;
3.7.
ievēro normatīvos aktus, profesionāli (profesionalitāte ir saistīta ar izvēlēto
profesiju un tai raksturīgiem uzdevumiem, kur izpaužas ar attiecīgo profesiju
saistītās iegūtās zināšanas un nostiprinātās prasmes), ar atbildības sajūtu, precīzi
un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
3.8.
paplašina un padziļina savas profesionālās zināšanas, apgūstot nepieciešamās
iemaņas un prasmes, lai savus pienākumus veiktu pienācīgi;
3.9.
sadarbojas ar citiem kolēģiem;
3.10. izteikumos ir lojāls pret sertificēšanas institūciju, saskarsmē ar sabiedrību rūpējas
par sertificēšanas institūcijas reputāciju un prestižu;
3.11. saskarsmē ar citiem būvspeciālistiem izturas ar cieņu;
3.12. saņemto informāciju neatklāj citiem, ievērojot konfidencialitāti (izņemot
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus) un neizmanto to personiskās interesēs;
3.13. ir godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma
gūšanai sev vai citai personai;
3.14. nepieļauj kolēģu un citu personu pazemošanu, publisku kritiku, cinisku attieksmi,
nomelnošanu;
3.15. paškritiski atzīst un labo pieļautās kļūdas, cenšas nepieļaut ļaunprātīgu savu
kolēģu vai citu personu zināšanu trūkuma un kļūdu izmantošanu;
3.16. izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila attiecībā pret pārējiem
kolēģiem;
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ar cieņu uzklausa citu kolēģu viedokli, bet viedokļu nesakritības gadījumos sniedz
objektīvus un korektus argumentus;
3.18. atvainojas par neētisku rīcību.
Sertificētais speciālists ir godprātīgs savā profesionālajā darbībā, kā arī uztur un
nepārtraukti pilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes.
Sertificētais speciālists sertifikātu izmanto tikai sertifikātā norādītās sfēras ietvaros.
Aizliegts izmantot būvspeciālista sertifikātu maldinošos nolūkos.
Sertificētais speciālists savā profesionālajā darbībā rīkojas, atbilstoši normatīvajiem
aktiem, neiesaistās koruptīvos vai aizliegtas vienošanās darījumos, kā arī darbojas
sabiedrības interesēs.
3.17.

4.
5.
6.

III.

ĒTIKAS PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

7.

Ētikas pārkāpumus izskata ar rīkojumu izveidota Ētikas komisija 3 locekļu sastāvā. Divus
komisijas locekļus iekļauj no Ekspertu komisijas un vienu no Padomes. Komisijas
priekšsēdētāju no sava vidus ievēl komisijas locekļi.
Izskatot sertificēta arhitekta pārkāpumu, Ētikas komisijas locekļu sastāvā iekļauj tikai
sertificētus arhitektus. Izskatot sertificēta būvinženiera pārkāpumu, Ētikas komisijas
locekļu sastāvā iekļauj tikai sertificētus būvinženierus. Šiem Ētikas komisijas locekļiem
ir jāatbilst 20.30.2018. Ministru kabineta noteikumu “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” Nr.169 20.punktam.
Katru iesniegumu vai informāciju par sertificēta speciālista neētisku rīcību Ētikas
komisija izskata mēneša laikā kopš attiecīgās informācijas saņemšanas, uzaicinot
informācijā uzrādīto sertificēto speciālistu komisijai sniegt nepieciešamos
paskaidrojumus.
Ētikas komisija, konfliktā iesaistīto personu klātbūtnē, izvērtē sertificētā speciālista
konkrēto rīcības gadījumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertu un pieprasot
vajadzīgo papildus informāciju. Ētikas komisija sagatavo atzinumu, ko iesniedz
Sertificēšanas institūcijas vadītājam lēmuma pieņemšanai.
Ētikas komisijas sēdes, kurās tiek izskatīti sertificētā speciālista ētikas jautājumi, ir
aizklātas, bet pēc komisijas atzinuma akceptēšanas, tie ir publiski pieejami.
Par konstatēto ētikas pārkāpumu, Ētikas komisija var ieteikt Sertificēšanas institūcijas
vadītājam pieņemt šādu lēmumu:
12.1. izteikt aizrādījumu, publicējot lēmumu sertificēšanas institūcijas mājas lapā un
sertificētiem
būvspeciālistiem
Ekonomikas
ministrijas
Būvspeciālistu
informācijas sistēmā;
12.2. izteikt brīdinājumu par sertifikāta anulēšanu atkārtota pārkāpuma gadījumā,
publicējot lēmumu sertificēšanas institūcijas mājas lapā un sertificētiem
būvspeciālistiem Būvniecības informācijas sistēmā.
12.3. ierosināt sertificēšanas institūcijas vadītājam anulēt sertificētās personas
sertifikātu.
Par pieņemto lēmumu viena mēneša laikā var iesniegt sūdzību atbilstoši Administratīvā
procesa likumam:
13.1. sertificēta persona darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm – Vides un reģionālās attīstības ministrijā;
13.2. sertificēts būvspeciālists - Ekonomikas ministrijā.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
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