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TNZTNTERTU SATUNGA

BEdama Europos statybos inZinieriq tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, Lietuvos
statybos inZinieriq s4lunga pripaZ[sta ECCE profesines etikos kodeks4 ir rekomenduoja jo laikytis savo nariams
bei visiems statybos inZinieriams.

Statybos inZinierius turi siekti gerinti Zmonijos gyvenimo sqlygas, visada rupinantis gyvybds, sveikatos
ir tufto saugumu.

Statybos inZinierius tarnauja visuomenei ir puosel6ja kulturE ir gyvenimo kokybq.
Statybos inZinierius turi atsiZvelgti I dabarties poreikius ir juos analizuoti, numatydamas ateities

vystymosi tendencijas,
Statybos inZinierius Siuo Kodeksu kaip dinamiSkq principr.l rinkiniu vadovaujasi aktyviai, ir n<ira pasyvus

steb€tojas.
1. VisuomenE
Iniinierius:

1. veikia sqiiningai ir atsiZvelgdamas i teisetus visuomends interesus;
2. atsiZvelgia I visuomends ir kitq kolegq bei darbuotojq sveikatos ir saugumo reikalavimus;
3. savo profesine veikla prisideda prie visuomends informavimo apie statybos in2inerijos naudq;
4. profesinq nuomonQ reiikia atsakingai, tik turedamas tinkamas Zinias, patikim4 informacijq;
5. neima neteiseto atlygio bet kokia forma;
6. visuomeniniuose santykiuose siekia buti konstruktyvus;
T. gerbiairpadedai3saugoti bei puoseldti visuomen6saplink4irvertybitlsistemabei kulturospaveld4.

2. Aplinka
Iniinierius:

1. suvokia savo darbo poveik[ visuomenei ir gamtinei aplinkai;
2. siekia, kad vystymasis ir pokyiiai b0tq tvar0s;
3. naudojasi kiekviena galimybe, kad gerintLl aplink4 ir tobulintq gyvenimo kokybq;
4. pripaZ[sta planetos ekologiniq sistemq tarpusavio priklausomybQ ir jq gebejimq suivelninti pokyiius,

kylandius d€l statybq inZinerijos veiklos;
5. siekia apsaugoti aplinkq nuo bet kokio neigiamo profesinds veiklos Salutinio poveikio;
6. skatina atsinaujinandiq energijos ialtiniq ir perdirbtq i5tekliq naudojim4;
7. savo darbu nuolat gerina aplinkq ir visuomends gyvenimo kokybq bei atsiZvelgia I efektyvtl Zaliavq

naudojimE
3. Profesija
Iniinierius:

1. laikosi savo profesijos standartq ir siekia nuolat didinti profesin[ efektyvum4;
2. vengia bet kokio elgesio, kuris paZemintq ar pakenktq profesijos garbei ir orumui;
3. siekia apsaugoti savo profesijE nuo netinkamo atstovavimo.
4. neteikia, nereklamuoja ir nepristato klaidinandios ir apgaulingos informacijos apie save ir savo profesijq,

neleidZia taip elgtis kitiems;

ddl neialiSkumo ar sEiiningumo;
6. nerengia dokumento, kuris prieStarauja turimai informacijai ar profesionaliai nuomonei arba

dokumentas gali klaidinti ar kitaip diskredituoti profesijq.

4. Klientai ir darbdaviai
InZinierius:

1. veikia kaip istikimas savo kliento ar darbdavio atstovas, iSlieka sEZiningas ir teisingas visoms 5alims;
2. savo klientui ar darbdaviui paaiSkina bet koki savo interesA arba galim4 interesq konfliktE;
3. uZtikrina, kad veikla nekelia pavojaus gyvybei ar turtui arba jei toks pavojus egzistuoja, tai turi

informuoti visas suinteresuotas Salis;
4. savo klientui ar darbdaviui tinkamai paai5kina pasekmes, jei jo inZinerinis sprendimas bus nugindytas;
5. neatskleid2ia konfidencialios arba verslo informacuos apie savo klient4 ar darbdaviui be jq sutikimo;
6. nepriima trediqjq 5aliq uZmokesdio del savo veiksmq kliento ar darbdaviui at2vilgiu;
7. savo klientui ar darbdaviui atskleidZia visus interesus savo veikloje, kuri gali b0ti suprantama kaip

konkurencind;
B. neima atlygio uZ veiklq, kuria jis ndra kompetentingas uZsiimti;
9. savo klientq ar darbdav[ informuoja, kai paaiSkdja, kad projektas gali b0ti nes€kmingas;
10. informuoja savo darbdav[ apie kitq savo profesinq veiklE ui savo organizacijos ribr4;
11. pagarbiai Ziuri Ivartotojo poreikius ir reikalavimus, jei Sie poreikiai ir reikalavimai neprie3tarauja Sio

kodekso principams ir ju1 taikymui. Esant numatomam prieStaravimui, inZinierius nedelsdamas
informuoja vaftotoj4.
5. Kiti statybos inZinieriai
Iniinierius:

1, pripaZ[sta kitq inZinieriq nuopelnus;
2. rUpinasi savo, kitr{ inZinierirl ir perspektyviq profesijos atstovLt tobul6jimu ir mokymusi;
3. nekenkia kito inZinieriaus profesinei reputacijai, galimybdms ir veiklai;
4. praneia atitinkamai institucijai apie kito inZinieriaus galimus paZeidimus, neeti6k4 ar neteiset4 veikl4.


