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 Likums Par atbilstības novērtēšanu 

 Būvniecības likums 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 ar ko 

nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus 

un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 

 Komisijas Deleģētā Regula Nr.157/2014 par nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē 

 MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība 

 MK 19.09.2014. noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 

 

 

 

Normatīvie akti 



«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 būvizstrādājumu laiž 

Savienības tirgū 

 

izplatītājs - jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, 

kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas būvizstrādājumu dara 

pieejamu tirgū  

 



Ražotājs, uzsākot jauna produkta 

ražošanu 
Jauns būvizstrādājums 

Vai ir piemērojams Eiropas 

saskaņotais standarts? 

Kādi ir attiecināmie būtiskie 

raksturlielumi? 
(Saskaņotā standarta ZA pielikums) 

Veic ekspluatācijas īpašību 

noturības novērtējumu   
(sākotnējā tipa testēšana, ražošanas 

procesa kontrole, … ) 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija, 

CE zīmes marķējums 

Ja nav, tad izstrādājumu nedrīkst 

marķēt ar CE zīmi,  
 

izņemot gadījumu, ja ražotājs 

piesakās Eiropas tehniskajam 

novērtējumam 



Pilnvarotā pārstāvja pienākumi 

 glabāt  

 ekspluatācijas īpašību deklarāciju 

  tehnisko dokumentāciju 

 sadarboties ar TU iestādi 

 

 

Tehniskās dokumentācijas izstrāde 

neietilpst pilnvarotā pārstāvja pilnvarā 



Importētāja pienākumi 

 pārliecināties, ka  
 ražotājs ir veicis ekspluatācijas īpašību noturības 

novērtējumu un pārbaudi 

 ir pieejama tehniskā dokumentācija un deklarācija 

 būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi 

 ir pievienota instrukcija, drošuma informācija, kā arī 

nodrošināt to tulkojumu valsts valodā 

 glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 

gadus  

 nodrošināt atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu 

 norādīt savu nosaukumu vai preču zīmi un 

kontaktadresi uz izstrādājuma 

 sadarboties ar TU iestādi 

 



Izplatītāja pienākumi 

 pārliecināties, ka  

 Būvizstrādājums ir identificējams 

 būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi 

 būvizstrādājumam ir pievienoti nepieciešamie dokumenti 

(deklarācija, instrukcija, drošuma informācija) 

 nodrošināt būvizstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu 

un pārvadāšanu 

 glabāt deklarāciju 10 gadus  

 sadarboties ar TU iestādi 



 

Ražotājs 

 

Importētājs 

 

Izplatītājs 

Nodrošināt būvizstrādājumu ar 

identifikācijas elementu 

Identificēt sevi 

 

Noteikt būvizstrādājuma 

ekspluatācijas īpašības 

Sastādīt ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju (EĪD), instrukciju 

Marķēt ar CE zīmi 

 

Pievienot EĪD, instrukciju, 

drošības informāciju 

Nodrošināt atbilstošu 

uzglabāšanu, pārvadāšanu 

 



 

 

Galvenā būvdarbu veicēja, būvdarbu vadītāja 

pienākums ir nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti 

tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem 

ir atbilstību apliecinoši dokumenti  



 
Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvdarbos 

izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos 

dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību 

būvprojektam  



Izaicinājumi (1) 

• Atbilstošu ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju nenodrošināšana 

• Līdz ar to: 

– nezina, ko iebūvē 

– nepareiza būvizstrādājumu izmantošana 

– izstrādājumu ar neatbilstošiem rādītājiem 

izmantošana 

– risks, ka nav veikts būvizstrādājuma 

ekspluatācijas īpašību noturības 

novērtējums un pārbaude 

 



Izaicinājumi (2) 

• Izplatītāji piegādā būvizstrādājumus 

bez ražotāju EĪD; 

• Būvniecības profesionāļi: 

– Vēlas saņemt «kaut kādus» formālus 

apliecinājumus; 

– Nepārzina kritērijus, pēc kuriem atlasīt 

atbilstošus materiālus; 

– Nepietiekošā kontrole līdz šim liek domāt, 

ka tas nav būtiski. 

 

 



Izaicinājumi (3) 

- Vairāk paļaujas uz citu parakstu nevis 

uzņemas atbildību pats; 

- Projekti nav pietiekoši detalizēti + neviens 

līdz šim nav kontrolējis būvizstrādājumu 

atbilstību projektam!  

 



Paldies par uzmanību! 


