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Par prasībām reglamentētās sfēras 

būvizstrādājumiem: 

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi -  ja attiecināmi saskaņotās 

saskaņotie standarti vai Eiropas novērtējuma dokumenti (Regula 

(ES) Nr.305/2011. Jābūt: 

 

 Ražotāja sastādītai ekspluatācijas īpašību deklarācijai 

 

 Marķētiem ar CE zīmi, un informāciju par: 

• ražotāju 

• būvizstrādājuma identifikāciju 

• ekspluatācijas īpašību deklarācijas numuru 

• deklarētajām ekspluatācijas īpašībām 

 

 Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības 

novērtēšanu pēc ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas! 

 



Ekspluatācijas īpašību deklarācija: 

 būvizstrādājuma identifikācija, ražotāja nosaukums 

 būvizstrādājuma paredzētais izmantojums 

 būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašības (klase, līmenis,...), 

kas saistītas ar deklarēto paredzēto izmantojumu 

 būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma 

un pārbaudes sistēma vai sistēmas (1;1+;2+;3;4) 

 datēta atsauce uz saskaņoto standartu vai Eiropas tehniskā 

novērtējuma dokumenta Nr.  

 Paraksts, atšifrējums, datums 

 

Būtiskie 

raksturlielumi 

Ekspluatācijas 

īpašības 

Spiedes stiprība 3 N/mm2 

Salizturība Cikli 
 

Piemērs: Gāzbetona bloki (EN 771-4:2001) 



 

Būvizstrādājumu uzraudzības veidi 

Robežkontrole 
sadarbībā ar 

Muitas pārvaldi 

Tirgus uzraudzība  

(tirdzniecības, 
ražošanas vietās)  

Uzraudzība 
būvlaukumos 



 

 

 
 

 

 

 

  

2013.gads 2014.gada  

4 mēnešos 

Pārbaudīto modeļu skaits 243 135 

Konstatētais neatbilstošo 

modeļu skaits 

130 (53%) 109 (81%) 

Aizliegts imports (modeļi) 19 no 62 12 no 13 

Ekspertīze veikta 24 

Izņemti no tirgus (modeļi) 13 ( virs 10 000 

vien.) 



Robežkontrole 

 Importētāji nepārliecinās par 

būvizstrādājumu atbilstību normatīvo aktu 

prasībām: 

 

- nav ekspluatācijas īpašību deklarācijas 

- trūkst identifikācijas (nav modelis, informācijas 

par ražotāju) 

- nav noteiktas visu obligāti nosakāmo 

raksturlielumu vērtības 

 



Tirgus uzraudzība 

 Būvizstrādājumiem netiek nodrošinātas 

ekspluatācijas īpašību deklarācijas 

 Tiek dotas neatbilstošas deklarācijas 

(piegādātāja, cita informācija, nekā 

nepieciešams) 

 nav noteiktas visas obligāti nosakāmās 

būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības 

 deklarētās vērtības neatbilst faktiskajām 

vērtībām 

 nepietiekama ražošanas iekšējā kontrole; 

Konstatējot neatbilstības vienmēr tiek izsekota 

piegādes ķēde 

 



Ekspertīžu rezultāti 

Preču veids (testētie 

parametri) 

Izņemto 

paraugu 

skaits 

Neatbilstošo paraugu skaits 

EPS 

(siltumvadītspēja, 

spiedes spriegums 

pie 10% 

deformācijas) 

9 5 

Logi 

(siltumcaurlaidība) 
6 3 



Uzputotā putu polistirola (EPS)  
siltumizolācijas materiāli 

 

 2012.gadā administratīvās pārbaudes (atbilstības 
deklarācijas esība, būtisko raksturlielumu noteikšana) 

 2013.gadā – testēti 9 paraugi (spiedes spriegums pie 10% 
deformācijas, siltumvadītspēja, biezums): 

 3 paraugi ražoti Latvijā, 2  - Polijā, 2 – Lietuvā, 2 – 
Igaunijā 

Neatbilstības konstatētas 5 paraugiem. Par konstatēto 
PTAC ir informējis ražotājus, Lietuvas un Polijas 
kompetentās iestādes, atbilstības novērtēšanā iesaistītas 
paziņotās institūcijas 

 

 



Identifikācija Ražotājs 
 

Neatbilstība Veiktās darbības 

EPS 100, 100X50X10, L2-W2-T2-
P4-S2-DS(70,-)1-BS150-
CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)-5-
WL(T)3 

UAB BALTIJOS 
POLISTIRENAS (Lietuva) 
 

Siltumvadītspēja 
Spiedes spriegums 

Atlikumi ir izņemti no 
tirgus (42 loksnes) 

EPS 60, 100X1000X500, EN 
13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS100-
CS(10)60-DS(N)2-WL(T)5 

AB UKMERGES 
GELŽBETONIS 
(Lietuva) 

Spiedes spriegums Pārtraukta piedāvāšana 
tirgū 
Atlikumu nav 

EPS 60 ALFA FASADA, 
100x500x1000, EPS-EN 13163-
T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-
DS(N)2-DS(70-)2-TR100 

Yetico 
(Polija)  
Izplatītājs SIA Baltik 
Trade Group 
 

Siltumvadītspēja 
Spiedes spriegums 
(izplatītājs piedevēja 
īpašības, kuras precei 
nepiemīt)  

Atlikumu nav 
 

EPS P120 AOUA, 100x615x1230, 
EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(2)-
S(2)-P(5)-BS170-CS(10)120-
DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-
WL(T)1-WD(V)3 

Yetico 
(Polija)  

Siltumvadītspēja  
Spiedes spriegums 
Biezums 

Atlikumi ir izņemti no 
tirgus (37 iepakojumi) 
 

EPS 70-039, 50x500x1000mm, 
LST EN 13163 2009-T2-L2-W2-
S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(70)1-
DS(N)2-TR100-WL(T)3 

Ražotājvalsts Lietuva 
pēc SIA Siltini 
pasūtījuma 

Spiedes spriegums Atlikumi ir izņemti no 
tirgus (22 gab.) 



Logi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstatētās neatbilstības:  

atbilstības deklarācijas neatbilst normatīvo aktu prasībām, nav norādīts siltuma 
caurlaidības koeficients, deklarētais situma caurlaidības koeficients nav pamatots ar 
atbilstību apliecinošiem dokumentiem, lietošanas instrukcijas ir nepilnīgas vai to vispār 
nav. 



Ekspertīžu rezultāti 
  Prece Izplatītājs Ražotājs Neatbilstība 

Divdaļīgs logs no 

polivinilhlorīda profilu 

sistēmas (PVC) 

BRÜGMANN, 

izm.1300x1390mm, Uw=1,4 

W/m2K, stikla pakete 

4/16A/4TM 

SIA Kompānija 

Avotiņi 

Adams H.Pedzich 

(Polija) 

Deklarētais 

siltumcaurlaidības 

koeficients neatbilst 

faktiskajam. 

Izplatītājs realizējis 

logu bez 

ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas. 

Divdaļīgs logs no 

polivinilhlorīda profilu 

sistēmas (PVC) OVLO 

CLASSIC,  

izm. 1300x1360mm,  

Uw = 1,2W/m2K, stikla 

pakete 4/16A/4TPS 

SIA Logu alianse DOBROPLAST 

FABRYKA OKIEN 

Sp.z.o.o. (Polija) 

Divdaļīgs logs no 

polivinilhlorīda profilu 

sistēmas (PVC)  

Weiss profil 5000 

izm.1300x1360mm, Uw=1.3 

W/m2K, stikla pakete 

4/16/4LowE, MIX 

-   SIA Aleoks Pro Deklarētais 

siltumcaurlaidības 

koeficients neatbilst 

faktiskajam.  



Būvlaukumi 

 

 

  

 

Konstatētās neatbilstības: 

 

- netiek kontrolēta (būvdarbu vadītāja un 

būvuzrauga pienākums) piegādāto būvizstrādājumu 

atbilstība normatīvo aktu prasībām un projekta 

paredzētajam (mērķim un rādītājiem) 

 

 

  

2013.gads 2014.gada 

4 mēnešos 

būvobjekti 7 11 

pārbaudītie modeļi 49 122 

objektā nav ražotāja 

deklarācijas (modeļi) 

17 (35%) 71 (58%) 



Mērķim nederīgi materiāli 

Tērauda nesošo konstrukciju savienojumu vietās 

izmantotas neatbilstošas skrūves un uzgriežņi 

 



Izmantošana 

neparedzētam mērķim 
 

Ruberoīds tika izmantots pamatu būvniecībā kā 

hidroizolācijas materiāls, bet ražotājs to ir 

paredzējis kā jumta hidroizolācijas materiālu 



Neidentificējami materiāli 

 

 

 

(Būs bilde) 

 



Nav noteiktas visas obligāti nosakāmās 

būvizstrādājuma ekspluatācijas 

īpašības 
 

• logiem ražotājs nav noteicis obligāti nosakāmu 

raksturlielumu - siltumcaurlaidību  

 

• izolācijai, kas iestrādāta kā skaņas izolācija, 

ražotājs nav deklarējis skaņas absorbciju 







PTAC darbības pēc  

būvlaukumu kontrolēm 

 Informētas būvvaldes, kam, izvērtējot 

riskus, jālemj par turpmākām darbībām: 

Nepieņemt ekspluatācijā 

Pieprasīt būvizstrādājumu nomaiņu pret 

atbilstošiem 

Veikt citas mērķim atbilstošas darbības 

 Izsekota būvizstrādājumu piegādes ķēde 

 lūgts LBS izvērtēt iespēju anulēt 

sertifikātus (segto darbu akti) 



Problēmas (1) 

• Atbilstošu ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju nenodrošināšana 

• Līdz ar to: 

– Būvnieki nezina, ko iebūvē 

– nepareiza būvizstrādājumu izmantošana 

– izstrādājumu ar neatbilstošiem rādītājiem 

izmantošana 

 

 



Problēmas (2) 

• Būvniecības dalībnieku neatbilstoša 

rīcība 

• Katastrofāli zems informētības līmenis 

būvniecības dalībniekiem 

• Ekspluatācijas īpašību deklarāciju 

esamība tiek uztverta kā formalitāte! 

 

 



Turpmāk 

ciešāka sadarbība ar pašvaldības 

būvvaldēm 

celt nozares speciālistu atbildību 

informēšanas kampaņa par 

prasībām būvizstrādājumiem 

PTAC uzraudzībā – būvizstrādājumi 

būs prioritāte, sniegsim atbalstu 

būvvaldēm, aicinot nepieņemt 

ekspluatācijā būves 

 



 

 

Paldies par uzmanību! 


