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Dienas plāns

 Par PTAC
 Uzraudzības rezultāti

 Iesaistīto pušu pienākumi 

(ražotājs, importētājs, izplatītājs, 

pilnvarotais pārstāvis)

 Būvizstrādājumu sadalījums un 

prasības katrai grupai

– 1.grupa
– 2.grupa
– 3.grupa

 Dokumenti valsts valodā

 Metāla k-jas
 Koka k-jas
 Dzelzsbetons
 Noderīga informācija



Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs

 izveidots 1998. gadā

 Ekonomikas ministrijas pārraudzībā

 Budžets ~1,8  milj. eiro

 90 štata vietas

Mērķis ir īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību,
tirgus uzraudzību, kā arī bīstamo iekārtu un reglamentētās
metroloģijas uzraudzību
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Direktore
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Patērētāju tiesību 

uzraudzības 

departaments 
(1+21)

Patērētāju 

informēšanas un 

komunikāciju daļa 

(4)

Pirmā patērētāju 

kolektīvo interešu 

uzraudzības daļa (5)

Preču un 

pakalpojumu 
uzraudzības 

departaments  (1+31)

Tehnisko preču 

uzraudzības 

daļa (12)

Grāmatvedības un 

darba algu daļa (2)

Administratīvais 

sektors (3)

Daugavpils 
reģionālā pārvalde 

(5)

Eiropas Patērētāju 

informēšanas 

centrs (3) 

Patērētāju 

konsultāciju un 

sūdzību 

departaments (10)

Patēriņa preču 

uzraudzības daļa 

(9)

Otrā patērētāju 

kolektīvo interešu 

uzraudzības daļa (7)

Finanšu 

pakalpojumu 
uzraudzības daļa

(9)

Plānošanas, 

analīzes un 

kontroles 
departaments (8)

Juridiskā daļa 

(4)

Bīstamo iekārtu 

un metroloģiskās  

uzraudzības daļa 

(6)



Preču un 
pakalpojumu 

kontrole

Būvizstrā
dājumi

Rotaļlietas

Elektropre
ces (LVD, 

EMC, 
ROHS)

Spiedienie
kārtas un 

to 
kompleksi

Mašīniekār
tas

Atpūtas 
kuģiKuģu 

aprīkojum
s

Riteņu 
transportlī
dzekļi un 

to 
sastāvdaļ

as

Telekomu
nikāciju 

gala 
iekārtas

Gāzes 
iekārtas

Transportēj
amās 

spiedieniekā
rtas

u.c.
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Bīstamo 
iekārtu 

uzraudzība

Lifti

Katliekārtas

Spiedien-
iekārtu

kompleksi

Naftas/Dabas
gāzes 

maģistrālie 
cauruļvadi

Ķīmisko vielu 
ražošanas, 

uzglabāšanas 
iekārtas

Metalurģijas 
iekārtas

Publiskās 
atrakcijas

Cisternas 
bīstamo 
kravu 

pārvadāšan
ai

u.c.

Metroloģiskā 
uzraudzība

Fasētās 
preces

Svari

Manometri

Ūdens 
patēriņa 
skaitītāji

Taksome
tru 

skaitītāji
Degvielas 
uzpildes 
aparāti

Lineāli, 
mērlentes

Gāzes 
skaitītāji

Alkometri

Izplūdes 
gāzes 

analizatori

u.c.



PTAC pilnvaras

• Netraucēti apmeklēt jebkuras telpas, teritorijas

• Netraucēti veikt visas darbības, kas nepieciešamas 
kontroles veikšanai

• Pieprasīt un bez maksas saņemt paraugus 
ekspertīzes veikšanai

• Saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus

• Aizliegt realizēt, pieprasīt izņemt vai atsaukt 
preces 

• Piemērot administratīvus sodus

Tirgus 
uzraudzība

• Sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi veikt 
administratīvās pārbaudes

• Pieprasīt un bez maksas saņemt paraugus 
ekspertīzes veikšanai

• Aizliegt preces laišanu tirgū «... – Nav atļauts laist 
brīvā apgrozībā – Regula (EK) Nr.765/2008»

Kontrole uz 
robežas
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Būvizstrādājumu uzraudzības veidi

•Marķējums, 
uzglabāšanas nosacījumi

•Atbilstību apliecinoši 
dokumenti

•Deklarētu vērtību 
atbilstība faktiskajām

•Atbilstību apliecinoši 
dokumenti

•Marķējums, 
uzglabāšanas nosacījumi

•Deklarētu īpašību 
atbilstība tehniskajā 
projektā noteiktajām

•Atbilstību apliecinoši 
dokumenti

•Būvizstrādājuma 
novērtējums (deklarētās 
ekspluatācijas īpašības 
un to novērtēšana)

•Marķējums

•Deklarētu vērtību 
atbilstība faktiskajām

•Ekspluatācijas īpašību 
novērtējums un 
pārbaude

•Ražošanas procesa 
kontroles sistēma

•Deklarētu vērtību 
atbilstība faktiskajam
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≈ 600 +1500 
harmonizētu 
standartu + 

citas 
tehniskās 

specifikācijas

Uz robežas

Tirdzniecības 

vietās

Ražotnēs

Būvlaukumos



Uzraudzības rezultāti
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9

Neatbilstību sadalījums

2015 2016
2017 

(līdz 30.09.) Tendence
Pārbaudīto modeļu skaits 386 619 322

Neatbilstošo modeļu skaits 43% 31% 23% ↓

Nav deklarācijas 61% 39% 15% ↓

Iebūvēti neatbilstoši paredzētajam 

mērķim
2% 6% 4%

↑↓

Nav veikta atbilstības novērtēšana 10% 35% 18% ↑↓

Problēmas ar CE marķējumu 2% 1% 15% ↑
Deklarētās īpašības neatbilst 

reālajām
2% 2% 3% ↑

Citas neatbilstības 27% 19% 49% ↑



Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

10.pants (1) Būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā 

arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam 

izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un 

atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

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

1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) –

par deklarācijas saturu

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) –

par deklarācijas izvietošanu internetā

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) –

par V pielikumu

1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) –

par deklarācijas saturu

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) –

par deklarācijas izvietošanu internetā

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) –

par V pielikumu

 MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 

kārtība» (25.03.2014.)
1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 
(09.03.2011.) pirms tam Direktīva 89/106/EEK

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) –

par deklarācijas saturu

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) –

par deklarācijas izvietošanu internetā

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) –

par V pielikumu

 MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 

kārtība» (25.03.2014.)
1
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Normatīvie akti –

būvizstrādājumiem

 Būvniecības likums

 Latvijas būvnormatīvi

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 
(09.03.2011.) pirms tam Direktīva 89/106/EEK

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) –

par deklarācijas saturu

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) –

par deklarācijas izvietošanu internetā

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

 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) –

par V pielikumu

 MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 

kārtība» (25.03.2014.)

Direktīvas prasības bija iestrādātas MK noteikumos Nr.181
(30.04.2000) «Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā»

1
7



Definīcijas

Laist tirgū – būvizstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū

Darīt pieejamu tirgū – par samaksu vai bez maksas piegādāt kādu

būvizstrādājumu izplatīšanai vai izmantošanai Kopienas tirgū, veicot
komercdarbību

1
8

«laist tirgū» «darīt pieejamu 

tirgū»



Definīcijas

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

1
9

«laiž tirgū»

«laiž tirgū» ar savu vārdu vai 

preču zīmi



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

Pilnvarotais pārstāvis – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku  ražotāja pilnvaru rīkoties 

tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem

2
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Definīcijas
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Būvizstrādājumi

Piemērojami Latvijas 

valsts standarti

Produkta standartā noteikts 

atbilstību apliecinošs 

dokuments

MK noteikumi Nr. 156 
IV1 nodaļa

Piemērojamas Regulas 

305/2011 prasības

Ekspluatācijas īpašību 

deklarācija un CE zīme 

Regula 305/2011
MK noteikumi Nr.156

Visi pārējie 

būvizstrādājumi

Tehniskā pase, instrukcija 

vai cita rakstiska 
informācija

MK noteikumi Nr.156 
IV2 nodaļa

ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota 

konstrukcija



1.grupa
Piemērojamas Regulas 305/2011 

prasības

2
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Regula Nr.305/2011

 pamatprasības būvēm un būvizstrādājumiem

 atbilstības novērtēšanas metodes
 atbilstību apliecinošie dokumenti, to saturs
 CE zīmes marķējums

 ražotāja, importētāja, izplatītāja pienākumi

 paziņoto institūciju pienākumi

 tirgus uzraudzība

 u.c.

2
3

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka 
saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes 

Direktīvu 89/106/EEK – pilnībā piemērojama no 01.07.2013



Ražotāja pienākumi

 nodrošināt būvizstrādājumu ar identifikāciju

 noteikt būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas 
īpašības

 izstrādāt tehnisko dokumentāciju

 izstrādāt procedūras, lai sērijveida izstrādājumi atbilstu 
deklarētajām ekspluatācijas īpašībām (paraugu pārbaudes, 
periodiskās pārbaudes, RPK) 

 izstrādāt ekspluatācijas īpašību deklarāciju 

 marķēt būvizstrādājumu ar CE zīmi

 pievienot instrukciju, drošuma informāciju 

 glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju vismaz 10 gadus 

 sadarboties ar TU iestādi

2
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Pilnvarotā pārstāvja pienākumi

 glabāt

 ekspluatācijas īpašību deklarāciju

 tehnisko dokumentāciju

 sadarboties ar TU iestādi

Tehniskās dokumentācijas izstrāde neietilpst 
pilnvarotā pārstāvja pilnvarā

2
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Importētāja pienākumi

 pārliecināties, ka 
 būvizstrādājums ir identificējams
 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

2
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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

2
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Regulas darbības joma

Būvizstrādājumi, kuriem ir saskaņotās tehniskās specifikācijas:

 Eiropas saskaņotie standarti (‘Harmonised standards’)
 Eiropas tehniskais novērtējums (‘European Technical

Assessment’)

2
8

Saskaņotie standarti publicēti:
Eiropas Komisijas mājaslapā zem Regulas Nr.305/2011
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm

www.google.com “Harmonized standards CPR”

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm


2
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Eiropas Komisijas mājaslapa https://ec.europa.eu

https://ec.europa.eu


Standarta darbības joma

www.lvs.lv

3
0

http://www.lvs.lv/


Standarta darbības joma

www.lvs.lv

3
1

http://www.lvs.lv/


! Īpaša uzmanība jāpievērš standarta 

darbības jomai

3
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! Īpaša uzmanība jāpievērš standarta 

darbības jomai

3
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Eiropas tehniskais novērtējums

Eiropas tehniskais novērtējums (ETA – European Technical Assessment) –
dokumentārs būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējums saistībā ar 

tā būtiskajiem raksturlielumiem, kas atbilst attiecīgajam Eiropas novērtējuma 

dokumentam (EAD – European Assessment Documentation)

Izdot tehniskā novērtējuma institūcija

pēc ražotāja pieprasījuma

3
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Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību novērtējumu 

un pārbaudi attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem veic 

saskaņā ar saskaņotās tehniskās specifikācijās noteikto sistēmu

3
5

Saskaņotās tehniskās specifikācijas:
 Eiropas saskaņotie standarti (‘Harmonised standards’)

 Eiropas tehniskais novērtējums (‘European Technical Assessment’)



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

3
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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
n

s
ti

tū
c

ij
a 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 institūcijas (Notified body)

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

3
7www.google.com “NANDO”

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


Ekspluatācijas īpašību deklarācija
(Declaration of Performance)

Sastāda tikai un vienīgi ražotājs

Ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību 

deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

3
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Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības 

novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai 

pat pēc iebūvēšanas!



Ekspluatācijas īpašību deklarācija
(Declaration of Performance)

3
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Deklarācijas var būt pieejama arī tīmekļa vietnē 

(Regula Nr.157/2014)

Nosacījumi:
 EĪD netiek mainīta

 Vietnei jābūt pastāvīgi pieejama būvizstrādājumu saņēmējiem

 EĪD jābūt pieejamai bez maksas vismaz 10 gadus pēc laišanas tirgū

 Jāsniedz skaidras norādes kā piekļūt tīmekļa vietnei

Regula Nr.157/2014 1.pants
Regulas Nr.305/2011 7.pants



Ekspluatācijas īpašību deklarācija
(Declaration of Performance)

4
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Deklarācijas var būt pieejama arī tīmekļa vietnē 

(Regula Nr.157/2014)

Nosacījumi:
 EĪD netiek mainīta

 Vietnei jābūt pastāvīgi pieejama būvizstrādājumu saņēmējiem

 EĪD jābūt pieejamai bez maksas vismaz 10 gadus pēc laišanas tirgū

 Jāsniedz skaidras norādes kā piekļūt tīmekļa vietnei

Pēc pieprasījuma EĪD ir jāizsniedz arī papīra formātā

Regula Nr.157/2014 1.pants
Regulas Nr.305/2011 7.pants



Regula 305/2011 
III pielikums 

+ 
Regula 574/2014

4
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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

4
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CE zīmes marķējums

4
3

 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



4
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2. grupa
Piemērojami Latvijas valsts 

standarti

4
5



Latvijas valsts standarti
MK noteikumu Nr.156 IV1 nodaļa

Stikla šķiedras sieti

 LVS 203-2:2005 "Stikla materiāli būvniecībai – Stikla šķiedras sieti
apmetuma javas stiegrošanai – Tehniskie noteikumi«

Transportbetons
 LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums

Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un
atbilstības apliecināšanai«

Stiegrojums
 LVS 191-1:2012 "Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un

nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie
noteikumi un atbilstības novērtēšana"

4
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Atbilstību apliecinošais 

dokuments

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

4
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Stiegrojums

4
8

MK noteikumi Nr.156 30.1 un  30.2 4. punkts nosaka:
Stiegrojumam jāatbilst LVS 191-1:2012+AC:2015 prasībām un jābūt 

nodrošinātam ar standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu

Standarts LVS 191-1:2012+AC:2015  attiecas uz:
 taisniem stieņiem, rituļiem un attīta rituļa izstrādājumiem

 metinātiem stiegrojuma sietiem

 siju karkasiem
 tālākas pārstrādes izstrādājumiem

! Stiegrojums ir vienīgais

gadījums, kad ir pieļaujams, ka
izplatītājs sastāda atbilstības

deklarāciju, pamatojot to ar
akreditētas laboratorijas izdotu
testēšanas pārskatu



Transportbetona un stiegrojuma 
testēšana (2015.g.)

4
9

Transportbetons LVS 156-1:2009
 spiedes stiprība

 salizturība

7 paraugi – 100% atbilstība

Stiegrojums LVS 191-1:2012
 stiepes īpašības

 ķīmiskais sastāvs

9 paraugi – 100% atbilstība



3.grupa 
Visi pārējie būvizstrādājumi

5
0



Atbilstību apliecinošais 

dokuments

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

5
1



5
2

Būvizstrādājumi

Piemērojami Latvijas 

valsts standarti

Produkta standartā noteikts atbilstību 

apliecinošs dokuments –

Atbilstības deklarācija

MK noteikumi Nr. 156 
IV1 nodaļa

Piemērojamas Regulas 

305/2011 prasības

Ekspluatācijas īpašību 

deklarācija un CE zīme 

Regula 305/2011
MK noteikumi Nr.156

Visi pārējie 

būvizstrādājumi

Tehniskā pase, 
instrukcija vai cita rakstiska 

informācija

MK Noteikumi Nr.156 
IV2 nodaļa

ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota 

konstrukcija



Dokumenti valsts valodā

MK noteikumi 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/doc.php?id=10127

5
3

https://likumi.lv/doc.php?id=10127


Metāla konstrukcijas

5
4



5
5

Profili, loksnes
Regula Nr.305/2011

Stiprinājumi

Regula Nr.305/2011
Noteikumi Nr.156

Metāla konstrukcijas (EN 1090-1)
Regula Nr.305/2011



EN 1090-1

5
6

Nepieciešams:
 Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

 Identifikācija

 Atsauce uz piemērojamo standartu 

(EN 1090-1)
 Īpašības

 Paziņotā institūcija (NB ….)

 Ražotāja paraksts

 CE zīmes marķējums

 Instrukcijas (pārvietošanas, montāžas), 
rasējumi, plāni (EN 1090-1 9.6.p.)



Atsevišķi metāla izstrādājumi, profili

EN 10025-1
Aptver: plakanus un garus 
izstrādājumus bez 
pārklājuma no karsti 
velmētiem konstrukciju 
tēraudiem

Neaptver: Dobus profilus 
un caurules
Sistēma: 2+

U, T, Z, L, H, I –profili, 
leņķi, 

EN 10088-4
Aptver: plātnes un 
loksnes no karsti vai 
auksti velmēta 
korozijizturīga tērauda

Sistēma: 2+

Plātnes, sloksnes

EN 10088-5
Aptver: stieņus, stieples, 
profilus no karsti vai 
auksti velmēta 
korozijizturīga tērauda

Sistēma: 2+

Stieņi, stieples, profili

5
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Atsevišķi metāla izstrādājumi, profili

EN 10210-1
Aptver: karsti apstrādātus 
dobus profilus ar 
apļveida, kvadrātveida, 
taisnstūrveida, eliptisku 
šķērsgriezumu

Sistēma: 2+

Dobi profili (karsti 
apstrādāti)

EN 10219-1
Aptver: auksti apstrādātus 
metinātus profilus ar apaļu, 
kvadrātveida vai taisnstūrveida 
šķērsgriezumu bez karstās 
apstrādes

Sistēma: 2+

Metināti dobi profili

5
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Atsevišķi metāla izstrādājumi, profili

EN 10340
Aptver: tērauda lējumus 
ēku un inženierbūvju 
konstrukcijām

Sistēma: 2+

Tērauda lējumi

EN 13479
Aptver: metināšanas 
materiālus, stieples, 
kušņus

Sistēma: 2+

Metināšanas materiāli 
– metāli, kušņi

EN 15088
Aptver: alumīnija un 
alumīnija sakausējumu 
profilus, loksnes un 
lējumus slodzi nesošām 
konstrukcijām

Sistēma: 2+

Alumīnija profili slodzi 
nesošām k-jām

5
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Atsevišķi metāla izstrādājumi, profili
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Nepieciešams:

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
 Identifikācija

 Atsauce uz piemērojamo standartu (EN …)

 Īpašības

 Paziņotā institūcija (NB ….)

 Ražotāja paraksts

 CE zīmes marķējums



Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2

6
1

Bultskrūvju 
komplekti

Tikai komplekts! 

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

M12 – M36

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.3.p. un 5.6.4.p.

 EN 15048-1 
bez iepriekšējās slogošanas (SB)

 EN 14399-1
ar iepriekšēju slogošanu (HV, HR) 



Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2

6
2

Bultskrūvju 
komplekti

Ražotāja identifikācija (1)
Klase
Speciālais apzīmējums  SB vai HV, vai HR

Tikai komplekts! 

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

M12 – M36

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.3.p. un 5.6.4.p.

 EN 15048-1 
bez iepriekšējās slogošanas (SB)

 EN 14399-1
ar iepriekšēju slogošanu (HV, HR) 

Marķējums:



Bultskrūvju testēšana (2014.g.)

5 bultskrūvju modeļi:

2 modeļi atbilstoši EN 15048-1,

3 – citi objektos redzēti

 skrūves stiepes izturība (3 dažādi testi)
 skrūves cietība

 komplekta stiepes izturība

! 3 modeļi neizpilda prasības, kas ir 
noteiktās metāla konstrukciju savienošanai 

paredzētajām bultskrūvēm

6
3

Neatbilstošas

Atbilstošas



6
4

Pamatu skrūves

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 5.6.7.p.

Kniedes, skrūves

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.10.p. un 5.6.11.p.

Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2



6
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Pamatu skrūves

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 5.6.7.p.

Kniedes, skrūves

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.10.p. un 5.6.11.p.

Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2

Tehniskajai pasei vai cita veida dok.!
MK Noteikumi Nr.156 30.82.p.



6
6

Tapas

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 5.7.p 
(Jāatbilst EN ISO 13918)

Tie, kuriem nav saskaņoto standartu vai citu 

internacionālu standartu 
(vītņstieņi, ķīmiskie enkuri, plākšņveida savienojumi, u.c.)   

Speciālie stipr.

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.12.p. un 8.9.p.

Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2



6
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Tapas

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums

Nav saskaņotā standarta

Prasības noteiktas EN 1090-2 5.7.p 
(Jāatbilst EN ISO 13918)

Tie, kuriem nav saskaņoto standartu vai citu 

internacionālu standartu 
(vītņstieņi, ķīmiskie enkuri, plākšņveida savien., u.c.)   

Speciālie stipr.

Prasības noteiktas EN 1090-2 
5.6.12.p. un 8.9.p.

Stiprinājumi Tērauda konstrukcijām
EN1090-1 + EN 1090-2

Tehniskajai pasei vai cita veida dok.!
MK Noteikumi Nr.156 30.82.p.



Neatbilstības

6
8

 Nav veikta novērtēšanas pēc EN 1090-1, 
iesaistot paziņoto institūciju

 Nepiemērots pielietojums

 Tikai daļā skrūvsavienojumu izmanto 
prasībām atbilstošus bultskrūvju 

komplektus

 Atsevišķiem profiliem, loksnēm nav 

atbilstošu dokumentu



Koka konstrukcijas

6
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Koka konstrukcijas

EN 14080
Aptver: līmētus kokmater. 
ēkām un tiltiem

Neaptver: k-jas, kas 
apstrādātas ar uguns 
slāpētājiem 

Sistēma: 1

Līmētās k-jas

EN 14081-1
Aptver: pēc stiprības 
šķirotus k-ju kokmater. ar 
taisnstūra šķērsgriezumu

Neaptver: k-jas, kas 
apstrādātas ar uguns 
slāpētājiem 

Sistēma: 2+

Taisnstūrveida 
šķērsgriezuma k-jas

EN 15497
Aptver: masīvkoksnes k-
ju kokmater. ar ķīļtapu
savienojumiem ēkām un 
tiltiem
Neaptver: k-jas, kas 
apstrādātas ar uguns 
slāpētājiem 

Sistēma: 1

Masīvkoka k-jas ar 
ķīļtapu savienojumiem

7
0



Koka konstrukcijas

EN 14250
Aptver: rūpnieciski ražotas 
kopnes, rāmjus, sijas ar 
perforētu metāla plākšņu 
savienotājiem

Neaptver: k-jas, kas 
apstrādātas ar uguns 
slāpētājiem, k-jas tiltiem un 
kas pakļautas atklātai 
apkārtējās vides ietekmei 

Sistēma: 1 vai 2+

Kopnes ar plākšņu 
savienotājiem

EN 14374
Aptver: laminētus finiera 
k-ju kokmateriālus ēkām 
vai tiltiem
Neaptver: k-jas, kas 
apstrādātas ar uguns 
slāpētājiem vai pret 
bioloģisko  kaitējumu

Sistēma: 1

Kārtaini līmēti 
kokmateriāli

EN 14229
Aptver: neapstrādātus 
koka stabus gaisvadu 
līnijām

Neaptver: sijas

Sistēma: 2+

Stabi gaisvadu 
līnijām

7
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Koka konstrukcijas

7
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Nepieciešams:

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
 Identifikācija

 Atsauce uz piemērojamo standartu (EN …)

 Īpašības

 Paziņotā institūcija (NB ….)

 Ražotāja paraksts

 CE zīmes marķējums

 Instrukcijas,
drošības informācija



Savienotāji koka konstrukcijām

EN 14545
Aptver: stiprinājumus slodzi 
nesošām koka k-jām: naglu 
plāksnes, gredzeni, bīdes 
plates, perforētas metāla 
plāksnes u.c.

Sistēma: 2+, 3 (gredzeniem)

Metāla savienotāji

EN 14592
Aptver: apaļtapas
stiprinājumus slodzi 
nesošām koka k-jām: 
naglas, skavas, skrūves, 
tapas

Sistēma: 3

Metāla apaļtapas
stiprinātāji

7
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Savienotāji koka konstrukcijām

EN 14545

Metāla savienotāji

EN 14592

Metāla apaļtapas
stiprinātāji

7
4

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija

 CE zīmes marķējums



Koka apdares materiāli

7
5

EN 14915
Aptver: panelējumu un 
apšuvumu sienām un 
griestiem iekštelpās vai 
ārtelpās

Neaptver: -
Sistēma: 1, 3 vai 4 (atkarīgs 
no ugunsreakcijas klases)

Masīvkoksnes
apšuvumu materiāli

EN 13986
Aptver: saplāksni, OSB, 
skaidu plāksnes  

Neaptver: -

Sistēma: 1, 2+, 3 vai 4 
(atkarībā no pielietojuma 
un ugunsreakcijas klases)

Koksnes plātnes

EN 14342
Aptver: koka grīdas 
materiālus un parketu

Neaptver: laminātu

Sistēma: 1, 3 vai 4 (atkarīgs 
no ugunsreakcijas klases)

Koka grīdas



Koka apdares materiāli
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Nepieciešams:

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
 Identifikācija

 Atsauce uz piemērojamo standartu (EN …)

 Īpašības

 Paziņotā institūcija (NB ….)

 Ražotāja paraksts

 CE zīmes marķējums

 Instrukcijas, drošības informācija



Neatbilstības

 Iebūvēti neatbilstoši paredzētajam 

mērķim (nav novērtēti pēc hEN)

 Ražotāji ‘sataisa’ kādus dokumentus 

vajag

 Nepilnīgi tehniskie projekti

 Savienotājelementi nav atbilstoši 

novērtēti

7
7



Dzelzsbetona konstrukcijas

7
8



Saliekamā dzelzsbetona elementi

7
9

EN 1168
Aptver: Pārseguma 
paneļus ar maksimālo 
platumu 2,4m
Neaptver: Sienu paneļus

Sistēma: 2+

Dobās plātnes

EN 13224
Aptver: Ribotus 
pārseguma paneļus

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Ribotas pārseguma 
plātnes

EN 13693
Aptver: Plānsieniņu 
elementi jumtiem – locītas 
plātnes, čaulas elementi

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Speciālie jumtu 
elementi



Saliekamā dzelzsbetona elementi

8
0

EN 14992
Aptver: monolītus, 
daudzslāņu, atvieglotus 
un kompozītus 
elementus, apšuvuma 
elementus
Neaptver: -
Sistēma: 2+ (nesošās k-
jās), 4 (nenesošās k-jās  -
apšuvumi)

Sienu elementi

EN 13747
Aptver: plātnes grīdām un 
jumtiem, savienotas ar 
svaigu betonu
Neaptver: elementus ar 
biezumu mazāku kā 
40mm (stiegrotiem) un 
50mm (iepriekš 
saspriegtiem)
Sistēma: 2+

Grīdas plāksnes 
grīdu sistēmām

EN 13225
Aptver: kolonnas, sijas, 
rāmjus

Neaptver: -

Sistēma: 2+

Lineārie elementi



Saliekamā dzelzsbetona elementi

8
1

EN 14991
Aptver: pamatu elementi, 
kolonnas ar pievienotu 
pamatu elementu, 
aptveres, ligzdas

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Pamatu elementi

EN 12794 
Aptver: monolītus vai 
dobus elementus (pilna 
garuma vai sadalītu 
daļās), kas ražoti 
kontrolētos apstākļos (arī 
būvlaukumā)

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Pamatu pāļi

EN 15258  
Aptver: Atbalstsienas 
izrakumiem, tranšejām, 
ceļiem, platformām, tiltu 
balstiem, minerālmateriālu 
novietnēm 

Neaptver: Atbalstsienas 
rezervuāriem, dekorātīvas, 
rievpāļus, līdz 1m augstas

Sistēma: 2+

Atbalstsienu 
elementi



Saliekamā dzelzsbetona elementi

8
2

EN 14843
Aptver: kāpņu laidus, 
laukumus un atsevišķus 
pakāpienus

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Kāpnes

EN 14844 
Aptver: monolīti veidoti čaulu 
elementi, kurus paredzēts 
savienot savā starpā

Neaptver: vieglbetona un 
gāzbetona elementus

Sistēma: 2+ (lieliem elem., W 
un H>1,25m)
4 (maziem elem., W un H 
<1,25m)

Taisnstūra čaulu 
elementi

EN 13978-1 
Aptver: viengabala vai no 
atsevišķām sekcijām ar 
telpu izmēriem 
saliekamās dzelzsbetona 
garāžas

Neaptver: -
Sistēma: 2+

Garāžas



Saliekamā dzelzsbetona elementi

8
3

EN 12737
Aptver: Drenējošo grīdu 
elementus kūtīm

Neaptver: citu 
pielietojumu
Sistēma: 2+

Drenējošo grīdu
elementi kūtīm

EN 12843 
Aptver: Dobus vai 
monolītus stabus (mastus), 
var būt aprīkoti ar 
šķērsstieņiem, platformām, 
ieliekamajām detaļām utt.

Neaptver: apgaismes 
stabus transporta zonās

Sistēma: 2+

Stabi un masti

EN 12839 
Aptver: slodzi nenesoši 
vai vieglu slodzi nesoši 
žogu elementi – stabi, 
paneļi, spraišļi, atgāžņi, 
pamatu paneļi

Neaptver: -
Sistēma: 4

Žogu elementi



Saliekamā dzelzsbetona elementi

8
4

EN 15050
Aptver: klāja elementus (sijas, 
pārseguma plātnes, ribotus vai 
dobumainus elementus) autoceļa, 
dzelzsceļa un gājēju tiltiem

Neaptver: pamatu pāļus, balstus, 
pamatus, barjeras, 
norobežojumus, caurtekas

Sistēma: 2+

Tiltu elementi

Atsevišķu siju paraugi ar 

monolīto pārsegumu 
Viena vai vairākas kastveida sijas

Saliekamā betona sijas un 

monolītā pārseguma plātne

Pildītas saliekamās sijas

Saliekams segments
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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)

Saliekamā dzelzsbetona elementi



Neatbilstošu būvizstrādājumu 

datubāze
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Pieejama: www.buvedrosi.lv



Neatbilstošo būvizstrādājumu 

datubāze
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PRECES 
NOSAUKUMS, 
IDENTIFIKĀCIJA

PRECES ATTĒLS RAŽOTĀJS NEATBILSTĪBA
KOREKTĪVĀS 

DARBĪBAS

Slodzi nesošās 

metāla konstrukcijas
SIA "N.G.S." Ražotājs nav veicis 

atbilstošu ekspluatācijas 

īpašību noturības 

novērtējumu un pārbaudi 

metāla konstrukcijām, kā 

to nosaka normatīvie akti 

un Eiropas saskaņotais 

EN 1090-1

Ražotājs 2016.gada 

28.jūlijā ir ieviesis 

atbilstošu procedūru. 

Līdz ar to no 

2016.gada 28.jūlija 

SIA "N.G.S." tirgū 

laistās metāla 

konstrukcijas atbilst 
normatīvo aktu 

prasībām.

Nezināmas 

izcelsmes gāzbeton

a pārsedzes, kas tiek 

piedāvātas kā preču 

zīmes ROCLITE 

pārsedzas

Nav zināms Nav zināms ražotājs, līdz 

ar to nav pierādīts, ka 

pārsedzēm ir veikts 

atbilstošs novērtējums, kā 

to nosaka normatīvie akti 

un saskaņotais standarts 

LVS EN 12602+A1:2013 
"Rūpnieciski ražotie 

stiegrotie būvelementi no 

autoklāvēta gāzbetona"

-

Pieejama: www.buvedrosi.lv



Noderīga informācija un saites

 Informācija profesionāļiem

 Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta 

vietnē)

 Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

8
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www.buvedrosi.lv
www.ptac.gov.lv

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

ec.europa.eu/growth/sectors/construction/index_en.htm
- Eiropas Komisijas interneta vietne

ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
- NANDO datubāze

http://www.buvedrosi.lv/
http://www.ptac.gov.lv/
http://www.lvs.lv/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/


Paldies par uzmanību!
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ptac@ptac.gov.lv
Tel. 67388648

LINDA BIRZULE
Preču un pakalpojuma uzraudzības departamenta

Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja

linda.birzule@ptac.gov.lv
Tel.67388645

mailto:ptac@ptac.gov.lv
mailto:linda.birzule@ptac.gov.lv

