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▪ Būvniecības likums

▪ MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 
kārtība» (25.03.2014.)

▪ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 
(09.03.2011.) 

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas 
saturu

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas 
izvietošanu tiešsaistē internetā

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par 
ugunsreakcijas klasifikāciju

▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par V pielikumu

▪ u.c. 

▪ Latvijas būvnormatīvi (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika“; MK Nr.333: “LBN 201-15 "Būvju
ugunsdrošība” u.c.)

likumi.lv

ec.europa.eu/

eur-lex.europa.eu/ 2

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
kompetence, tirgus uzraudzība



Normatīvie akti būvizstrādājumiem
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Būvniecības likums 10.pants (1) Būvizstrādājumus atļauts 

piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir

1) derīgi paredzētajam izmantojumam, 

2) nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un 

3) atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.



Pamatprasības
Būvniecības likuma 9. pants:

Pamatprasības būvēm:

1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte

2. Ugunsdrošība

3. Higiēna, veselība un vide

4. Lietošanas drošība un pieejamība

5. Aizsardzība pret trokšņiem

6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija

7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

Būvizstrādājumu būtiskie raksturlielumi ir ietverti

saskaņotajās tehniskajās specifikācijās, kas ir

saistītas ar pamatprasībām būvēm
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Būvizstrādājumi

Piemērojami Latvijas 
valsts standarti

MK noteikumi Nr. 156 
IV1 nodaļa

Produkta standartā noteikts 
atbilstību apliecinošs dokuments –

Atbilstības deklarācija

Piemērojamas 
Regulas 305/2011 

prasības

Ekspluatācijas īpašību 
deklarācija un CE zīme 

Visi pārējie 
būvizstrādājumi

MK Noteikumi Nr.156 
IV2 nodaļa

Tehniskā pase, 

instrukcija vai cita rakstiska 
informācija

ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija
(Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts)
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Stiegrojuma tērauds
MK noteikumi Nr. 156 

IV3 nodaļa un 
3. pielikums 

(EEZ standarti)

Inspicēšanas sertifikāts 
3.1. un atbilstības 

novērtēšanas sertifikāts



«laiž tirgū»

«laiž tirgū» ar savu 

vārdu vai preču zīmi

Ražotājs 

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai 
ražojusi šādu būvizstrādājumu un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi

Pilnvarotais pārstāvis

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi 
rakstisku  ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem

Importētājs

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās 
valsts būvizstrādājumus laiž Savienības tirgū

Izplatītājs

jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un 
kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū

Kādi ir uzņēmēju pienākumi būvizstrādājumu apritē?
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Būvizstrādājums = ražotāja atbildība
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RAŽOTĀJS

Atbilstību apliecinošo dokumentu sastāda tikai un
vienīgi ražotājs

Ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma
atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības
novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū
vai pat pēc iebūvēšanas!
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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
Nr.000001 

 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:    Gāzbetona bloki ABC 200 

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto 
tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:   Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo un 
iekšējo sienu montāžai 

3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā:    

SIA „BŪVĒ DROŠI”, 
Būvmateriālu iela 10, 

Rīga, LV-1010 

4. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:    Nav piemērojams 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma kā noteikts V pielikumā: 2+ 

6. Saskaņotais standarts:    EN 771-4:2011+A1:2015 

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs:    NORDCERT AB, NB 1505 

veica Ražošanas procesa kontroli atbilstīgi Sistēmai 2+ 

un izdeva Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1505-ABC-1234 

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā specifikācija 

Faktiskie izmēri 

Garums, mm 490 

EN 772-16 Platums, mm 200 

Augstums, mm 190 

Vidējā spiedes stiprība (N/mm2) 3 EN 772-1 

Saistīšanās bīdes stiprība (N/mm2) 0,2 EN 998-2 

Vidējais sausais blīvums (kg/m3) 380 EN 772-13 

Ugunsreakcija (Eiroklase) A1 LVS EN 771-4:2011, 5.11 punkts 

Ūdens absorbcija (g/m2s0,5) NPD EN 772-11 

Siltumvadītspēja (W/mK) 0,20 (λ10dry, S2) EN 1745 

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību 
kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to 
ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. 
 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

Paraksts  
A. Būvnieks 

SIA „BŪVĒ DROŠI” direktors 

 

15.03.2019., Rīga 

Piemērojamas 
Regulas 305/2011 

prasības

Regula 305/2011 III 
pielikums 

+ 
Regula 574/2014



CE zīmes marķējums
Regulas 305/2011 9.pants u.c.

✓ ražotāja nosaukums

✓ būvizstrādājuma identifikācija

✓ deklarācijas atsauces numurs

✓ īpašības

✓ atsauce uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA

✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja 
novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3

✓ paredzētais izmantojums
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www.buvedrosi.lv



I Sistēmas
Regulas Nr. 305/2011 V pielikums + Deleģētā Regula Nr.568/2014

1
1

1+ 1 2+ 3 4

R
a
ž
o

tā
js Sākotnējā tipa testēšana X X

Ražošanas procesa kontrole X X X X X

Paraugu testēšana saskaņā ar plānu X X X

P
a
z
iņ

o
tā

 i
e
s
tā

d
e Sākotnējā tipa testēšana X X X

Ražotnes un ražošanas procesa 

kontroles sākotnējā inspicēšana X X X

Ražošanas procesa kontroles 

nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana X X X

Paraugu kontroltestēšana pirms 

laišanas tirgū X



Paziņotās iestādes
(Notified body)

Eiropas Komisijas mājaslapā

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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www.google.com “NANDO”

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/


Piemēri: Prasības logiem un ārdurvīm

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinoši 
dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un 
vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība 
tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz 
konkrētu logu.

1
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✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1

✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw

✓ Paziņotā institūcija (NB ….), 

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Instrukcijas (transportēšanas, 

montāžas)
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! Nav  pievienota tehniskā dokumentācija !



Attiecīgajā standartā noteiktais atbilstību apliecinošais 
dokuments – ražotāja izdota Atbilstības deklarācija

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunktu ir 
jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese

✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements

✓ Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst

✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības

✓ paredzētais izmantojums

✓ akreditētas institūcijas nosaukums

✓ ražotāja paraksts, izdošanas vieta un datums
1
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Piemērojami Latvijas valsts standarti
MK noteikumi Nr. 156 

IV1 nodaļa



Piemēri

MK Noteikumu Nr.156. IV1 nodaļa:
Stikla šķiedras sieti

* 

1
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Nepieciešams:

✓ Atbilstības deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu 

LVS 203-2:2005/A1:2015 «Stikla materiāli būvniecībai –

Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai –

Tehniskie noteikumi»

✓ Īpašības

✓ Akreditēta laboratorija

✓ Ražotāja paraksts

✓ Instrukcijas

Fotoattēli:  
www.google.com



Būvizstrādājumiem, uz kuriem 

▪ nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas 

▪ nav attiecināmi Latvijas valsts standarti 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV2 daļas 30.8 2. apakšpunktu jābūt 

nodrošinātiem ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita 
veida dokumentu, kurā būtu norādīta vismaz šāda informācija:

✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese

✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements

✓ tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir

✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības

✓ paredzētais izmantojums 1
7

Visi pārējie būvizstrādājumi
MK Noteikumi Nr.156 

IV2 nodaļa



1
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ELEKTROIEKĀRTAS

Ministru kabineta 
2016.gada 12.aprīļa 
noteikumu Nr. 209 

„Iekārtu elektrodrošības 
noteikumi”

(Direktīva 2014/35/ES)

Ministru kabineta 2016.gada 
12.aprīļa noteikumu Nr.208 

prasībām 

„Iekārtu elektro- magnētiskās 
saderības noteikumi”

(Direktīva 2014/30/ES)

Ministru kabineta 2013.gada 
5.februāra noteikumi Nr. 84

„Noteikumi par atsevišķu 
ķīmisku vielu lietošanas 

ierobežojumiem elektriskajās 
un elektroniskajās iekārtās”

(Direktīva 2011/65/ES u.c.)

Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumu Nr. 480 

„Noteikumi par kārtību, kādā 
tiek marķētas preces, kas 

saistītas ar enerģijas un citu 
resursu patēriņu, kā arī to 
reklāmu un uzraudzību”.

Ministru kabineta 2011.gada 
6.decembra noteikumi Nr.941 

„Noteikumi par ekodizaina
prasībām ar enerģiju saistītām 

precēm (produktiem)”

(Direktīva2009/125/EK)

Dažādiem izstrādājumiem ir attiecināmas 

dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
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Iekārtu/
Izstrādājumu joma Piemēri

Piemērojamie 
normatīvie akti

Elektroiekārtas Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības 
iekārtas, elektriskie sūkņi

Noteikumi Nr.208; Nr.209; Nr.84; N
r.941;Nr.480;

Regula Nr. 2017/1369

Mašīniekārtas Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008)

Lifti Lifti Noteikumi Nr. 206

Spiedieniekārtas un to 
kompleksi

Apkures katli, apkures un citu zem spiediena 
strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, 

siltummaiņi, drošības vārsti utt.)

Noteikumi Nr. 348

Vienkāršās spiedtvertnes Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa 
uzglabāšanai

Noteikumi Nr.207

Rezervuāri Rezervuāri Noteikumi Nr.339

Iekārtas ar gāzveida 
kurināmo

Apkures katli Noteikumi Nr. 163
Regula Nr. 2016/426

Radioiekārtas Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas Noteikumi Nr.360

Mērīšanas līdzekļi Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes 
skaitītāji

Likums par mērījumu vienotību un 
saskaņā ar likumu izdotie MK 

Noteikumi.

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/elektropreces-0
https://likumi.lv/ta/id/281513-iekartu-elektromagnetiskas-saderibas-noteikumi
https://likumi.lv/doc.php?id=281514,
https://likumi.lv/doc.php?id=255230
https://likumi.lv/doc.php?id=241282
https://likumi.lv/doc.php?id=232553
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&qid=1524850100543&from=EN
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/masinu-drosibas-noteikumi
https://likumi.lv/doc.php?id=173016
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/lifti-0
https://likumi.lv/ta/id/281509-liftu-un-to-drosibas-sastavdalu-
https://likumi.lv/ta/id/281509-liftu-un-to-drosibas-sastavdalu-projektesanas-razosanas-un-liftu-uzstadisanas-un-atbilstibas-novertesanas-noteikumi
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/spiedieniekartas-un-kompleksi
https://likumi.lv/ta/id/282674-spiedieniekartu-un-to-kompleksu-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/281510-vienkarsu-spiedtvertnu-noteikumi
https://likumi.lv/doc.php?id=134571
https://likumi.lv/doc.php?id=7167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&qid=1524849797844&from=EN
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/elektropreces-0
https://likumi.lv/ta/id/282825-radioiekartu-atbilstibas-novertesanas-piedavasanas-tirgu-uzstadisanas-un-lietosanas-noteikumi
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/atbilstibas-novertesana-harmonizetas-prasibas
https://likumi.lv/doc.php?id=42562


No 2018.gada 5.oktobra:

1) inspicēšanas sertifikāts Nr. 3.1. atbilstoši standartam LVS EN 
10204:2006

2) atbilstības novērtēšanas sertifikāts, kuru atbilstoši nacionālajam 
standartam ir izsniegusi sertificēšanas institūcija un kurš apliecina, ka 
ražotājs ir saņēmis tiesības ražot stiegrojuma tēraudu atbilstoši 
nacionālajam standartam.

Līdz 2018.gada 4.oktobrim - tehniskā pase, instrukcija vai cita veida
dokuments un inspicēšanas sertifikāts, un atbilstības novērtēšanas
sertifikāts

Stiegrojuma tērauds
MK Noteikumu Nr.156. IV3 nodaļa un 3.pielikums

2
0



Būvizstrādājumi

Piemērojami Latvijas 
valsts standarti

MK noteikumi Nr. 156 
IV1 nodaļa

Produkta standartā noteikts 
atbilstību apliecinošs dokuments –

Atbilstības deklarācija

Piemērojamas 
Regulas 305/2011 

prasības

Ekspluatācijas īpašību 
deklarācija un CE zīme 

Visi pārējie 
būvizstrādājumi

MK Noteikumi Nr.156 
IV2 nodaļa

Tehniskā pase, 

instrukcija vai cita rakstiska 
informācija

ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija
(Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts)
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Stiegrojuma tērauds
MK noteikumi Nr. 156 

IV3 nodaļa un 
3. pielikums 

(EEZ standarti)

Inspicēšanas sertifikāts 
3.1. un atbilstības 

novērtēšanas sertifikāts
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Nepieciešams:

✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu (EN …)

✓ Īpašības

✓ Paziņotā institūcija (NB ….), 
izņemot žogu elementiem

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Instrukcijas (transportēšanas, 

montāžas)

Piemērs
saliekamā dzelzsbetona elementi

2
2



Nenovērtēti saliekamā dzelzsbetona
izstrādājumi

– kolonnas, sijas, dobās HCS pārseguma plātnes
izbūvē nesošajās būves konstrukcijās



Neatbilstošu 
būvizstrādājumu datubāze

Pieejama: www.buvedrosi.lv

2
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Ja konstatēts, ka būvizstrādājums neatbilst noteiktajām prasībām vai deklarētajām 
ekspluatācijas īpašībām, iestāde, kas veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību un 
kontroli, var pieņemt šādus lēmumus:

1) uzdot tirgus dalībniekam novērst konstatētās neatbilstības;

2) uzdot tirgus dalībniekam veikt pasākumus būvizstrādājuma atbilstības 
nodrošināšanai;

3) aizliegt iestrādāt būvizstrādājumu būvē;

4) uzdot tirgus dalībniekam izņemt būvizstrādājumu no tirdzniecības, atsaukt no 
patērētājiem un lietotājiem;

5) aizliegt vai apturēt būvizstrādājumu laišanu tirgū vai pārdošanu.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu pārsūdzēšana neaptur to darbību.

25

Būvniecības likuma 10. panta otrā daļa:



Noderīga informācija un saites

▪ Informācija profesionāļiem un patērētājiem

▪ Prasības dažādām precēm

▪ Pašpārbaudes lapas

▪ Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē)

▪ Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

2
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www.buvedrosi.lv

www.ptac.gov.lv

www.lvs.lv
- Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts”

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/

- Eiropas Komisijas interneta vietne

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
- NANDO datubāze

http://www.buvedrosi.lv/
http://www.ptac.gov.lv/
http://www.lvs.lv/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm


Paldies par uzmanību!
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Kristīne Kamerāde

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas

vecākā eksperte

kristine.kamerade@ptac.gov.lv
Tel.67388648

mailto:kristine.kamerade@ptac.gov.lv

