
1. atbilstību apliecinošo dokumentu 
(ekspluatācijas īpašību deklarāciju, tehnisko pasi, 
instrukciju u.c.) ir sastādījis un parakstījis ražotājs, 
kas ir norādīts uz būvizstrādājuma vai tā 
iepakojuma;

2. atbilstību apliecinošais dokuments ir 
attiecināms uz konkrētu būvizstrādājumu pēc tā 
unikālā identifikācijas elementa;

3. būvizstrādājums atbilst Jūsu paredzētajam 
pielietojumam;

4. ražotājs ir deklarējis būvizstrādājuma 
ekspluatācijas, tehniskās vai fizikālās īpašības un 
tās atbilst projektā noteiktajam.

ražotāja nosaukums, reģistrētais 
komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese;
būvizstrādājuma identifikācijas elements;
Latvijas valsts standarts, kam būvizstrādājums atbilst;
garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
paredzētais izmantojums;
atbilstības novērtēšanas institūcijas 
nosaukums, ja tāda ir iesaistīta;
vārds, uzvārds un amats personai, kura ražotāja 
vārdā paraksta atbilstību apliecinošo 
dokumentu;
izdošanas vieta un datums.

–

–
–
–
–
–

–

–

ražotāja nosaukums, reģistrētais 
komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese;
būvizstrādājuma identifikācijas elements;
tehniskie noteikumi, kam būvizstrādājums 
atbilst, ja tādi ir;
garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
paredzētais izmantojums.

–

–
–

–
–

Būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas 
saskaņotās tehniskās specifikācijas vai 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, 
kur būtu norādīta vismaz šāda informācija:

*3 - LVS 203-2:2005 "Stikla materiāli būvniecībai - Stikla šķiedras sieti apmetuma javas 
stiegrošanai - Tehniskie noteikumi"
*4 - LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam 
EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai"
*5 - LVS 191-1:2012 "Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni 
stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana"

Būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmi 
Latvijas valsts standarti (LVS 203-2:2005*3, LVS 
156-1:2009*4, LVS 191-1:2012*5), jābūt nodrošinātiem 
ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību 
apliecinošo dokumentu, kur saskaņā ar MK 
noteikumu Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunktu ir 
jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

KONTAKTI

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr.: +371 67388648
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv

WWW.BUVEDROSI.LV

Saņemot būvizstrādājumu, piemēram, 
būvobjektā, jāpārliecinās, ka:

Būvizstrādājumi, kam 
piemērojami Latvijas 
valsts standarti

Visi pārējie būvizstrādājumi



Būvizstrādājums ir ikviens iestrādāšanai 
būvē paredzēts izstrādājums vai 
rūpnieciski izgatavota konstrukcija.

Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums
Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
Deklarētās ekspluatācijas īpašības ir 
būvizstrādājuma „uzvedība” jeb veiktspēja tā 
pielietošanas laikā. 
Lietošanas instrukcija un drošības informācija

Regula 305/2011 ir attiecināma uz daļu 
būvizstrādājumu, kam piemērojamas saskaņotās 
tehniskās specifikācijas, t.i., saskaņotie standarti 
vai Eiropas tehniskā novērtējuma dokumenti. 
Līdz ar to būvizstrādājumam jābūt nodrošinātam 
ar ražotāja sastādītu ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju un CE zīmi.

Soļi, kā noteikt, vai būvizstrādājumam ir 
piemērojamas Regulas 305/2011 prasības:

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā jābūt norādītai 
vismaz šādai informācijai:

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas paraugs ar 
skaidrojumiem ir sniegts Regulas 305/2011 III 
pielikumā un Komisijas deleģētājā Regulā 
Nr.574/2014, ar ko groza Regulas 305/2011 III 
pielikumu attiecībā uz būvizstrādājumu 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas izstrādē 
izmantojamo paraugu.

Ja uz būvizstrādājumu nav attiecināma 
neviena saskaņotā tehniskā specifikācija 

vai piemērojamā standarta darbības joma 
to neaptver, tad Regulas 305/2011 

prasības nav piemērojamas un nodrošināt 
būvizstrādājumu ar ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju un CE zīmi uzlikt aizliegts!

–
–

–

būvizstrādājuma identifikācijas elements;
paredzētais izmantojums;
ražotāja nosaukums, reģistrētais 
komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese;
ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un 
pārbaudes sistēma;
saskaņotā tehniskā specifikācija;
paziņotās institūcijas nosaukums un 
identifikācijas numurs, ja tāda ir iesaistīta;
deklarētās ekspluatācijas īpašības;
vārds, uzvārds personai, kura ražotāja vārdā 
paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu;
izdošanas vieta un datums.

–
–
–

–

–
–

–
–

–

Latvijas tirgū piedāvātos būvizstrādājumus attiecībā 
uz tiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem un 
nepieciešamajiem atbilstību apliecinošajiem 
dokumentiem iedala 3 grupās:

*1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regula Nr. 305/2011, ar ko nosaka 
saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 
89/106/EEK (turpmāk – Regula 305/2011)
*2 - Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus 
uzraudzības kārtība”

Izvēloties būvizstrādājumus, ir būtiski pievērst 
uzmanību  šādai ražotāja sniegtai informācijai:

Ekspluatācijas īpašību 
deklarācijas piemērs:

Būvizstrādājumi, kam 
piemērojamas Regulas 
305/2011 prasības

Pārbaudām, vai būvizstrādājumam ir piemērojams 
saskaņoto standartu sarakstā esošs standarts

Jābūt nodrošinātam ar ražotāja sastādītu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju un CE zīmi

Pārliecināmies, vai saskaņotā standarta 
darbības joma aptver būvizstrādājumu

IR PIEMĒROJAMAS REGULAS 
305/2011 PRASĪBAS 

Piemērojamas Regulas 
305/2011*1 prasības

Ekspluatācijas 
īpašību deklarācija 

un CE zīme

Regula 305/2011*1

MK noteikumi Nr. 156*2

Piemērojami Latvijas 
valsts standarti

Produkta standartā 
noteikts atbilstību 

apliecinošs dokuments

MK noteikumi Nr. 156*2

Visi pārējie 
būvizstrādājumi

Tehniskā pase, 
instrukcija vai cita veida 

rakstiskā informācija

MK noteikumi Nr. 156*2

BŪVIZSTRĀDĀJUMI


