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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, kas ir saistītas ar 

pamatprasībām būvēm, ir ietverti saskaņotajās tehniskajās 

specifikācijās
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Normatīvie akti būvizstrādājumiem

▪ Būvniecības likums

▪ 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. 

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

▪ 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/
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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

Ar atbilstību apliecinošo dokumentu 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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Piemērojamas 
Regulas 305/2011 

prasības

Regula 305/2011 III 
pielikums 

+ 
Regula 574/2014

Atbilstības novērtēšanas metode

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

Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību
noturību novērtējumu un pārbaudi

attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem veic
saskaņā ar

saskaņotās tehniskās specifikācijās
(piemērojamie saskaņotie standarti vai Eiropas
tehniskais novērtējums) noteikto sistēmu



Kas ir Eiropas tehniskais novērtējums?

- Eiropas tehniskais novērtējums – ETA (angl. EAD) izdod tehniskā 
novērtējuma institūcija pēc ražotāja pieprasījuma

- Novērtē visu sistēmu kopā un saņem ETA sertifikātu visai sistēmai

- Izvirza konkrētas prasības pielietotajiem materiāliem

- 2014.gada 25.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par 
Eiropas tehnisko novērtējumu” nosaka kārtību, kādā izraugās Eiropas 
tehniskā novērtējuma institūciju, kā arī kārtību, kādā izdod Eiropas 
tehnisko novērtējumu
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https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/

Eiropas tehniskais novērtējums?

https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/


I Sistēmas
Regulas Nr. 305/2011 V pielikums + Deleģētā Regula Nr.568/2014
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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
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Paziņotās iestādes
(Notified body)

• Eiropas Komisijas mājaslapā

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


Komisijas Deleģētā Regula Nr.2016/364*
- par ugunsreakcijas klasifikāciju 

✓ Stājās spēkā 04.04.2016.

✓ Atceļ Lēmumu Nr.2000/147/EK

✓ Maina ugunsreakcijas F klašu klasificēšanas kritērijus –
turpmāk jātestē arī tie būvizstrādājumi, kuri atbilst F 
klasei

✓ «Ja būvizstrādājumu paredzētais izmantojums ir tāds, ka 
izstrādājums var veicināt gan uguns, gan dūmu rašanos 
un izplatīšanos to izcelšanās telpā vai teritorijā vai ārpus 
tām, izstrādājuma ugunsdrošību klasificē saskaņā ar 
pielikumā izklāstīto klasifikācijas sistēmu»

*KOMISIJAS 2015. gada 1. jūlija DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/364 par 
būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011
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Deleģētie akti 
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Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saņemot ekspluatācijas īpašību deklarāciju īpaša uzmanība

jāpievērš:

✓ Vai būvizstrādājums ir identificējams

✓ Kāds ir tā paredzētais izmantojums (ierobežojumi)

✓ Vai ir norādīts saskaņotais standarts (EN...) vai ETA

✓ Vai ir norādīta paziņotā institūcija (NB), ja novērtēšanas

sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3 (4.sistēmā NB nav jāiesaista)

✓ Vai ir norādītas īpašības un vai tās atbilst projekta prasībām

✓ Vai deklarāciju ir parakstījis ražotājs
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! Nav ražotāja paraksta !



Piemērs: 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, 

ugunsdrošiem - EN16034

✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw, 

EI vērtība

✓ Paziņotā institūcija (NB ….), 

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Instrukcijas (transportēšanas, 

montāžas)
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! Nav  pievienota tehniskā dokumentācija !



Siltumizolācijas materiāli
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✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ Identifikācija

✓ Paredzētais pielietojums

✓ Atsauce uz piemērojamo standartu, piem.,

EN 13162 Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi;

EN 13163 Rūpnieciski ražoti uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi; 
EN 13165 Rūpnieciskiražotie poliuretāna cieto putu (PU) izstrādājumi

✓ Īpašības – siltumpretestības vērtība, spiedes stiprība, 
ugunsreakcijas klase u.c.

✓ Paziņotā institūcija (NB ….)

✓ Ražotāja paraksts

✓ CE zīmes marķējums

✓ Instrukcijas, montāžas informācija



Siltumizolācijas materiāli
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✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

✓ CE zīmes marķējums (identifikācija, ražotājs, tips)

✓ Instrukcijas, montāžas informācija



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
2
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Piemērojami Latvijas valsts standarti
MK noteikumi Nr. 156 

IV1 nodaļa



Piemēri

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

* 

2
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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 2
3

Visi pārējie būvizstrādājumi
MK Noteikumi Nr.156 

IV2 nodaļa



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



Nenovērtēti saliekamā dzelzsbetona
izstrādājumi

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



Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

Pieejama: www.buvedrosi.lv.

No 2020. gada 1. jūlija arī BIS 
sistēmā
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http://www.buvedrosi.lv/


Dokumenti valsts valodā

▪ MK Noteikumu Nr.156 4.punkts nosaka, ka dokumentiem jābūt 
valsts valodā

→ MK Noteikumi Nr.291 «Kārtība, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā»

→ Pieejami: https://likumi.lv/
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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
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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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