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Anotācija
Līdz ar jaunā Latvijas Būvniecības likuma regulējuma izstrādi būvniecības speciālistu vidū ir sākušās plašas
diskusijas par regulējuma formu un nosacījumiem. Speciālistu vidū tiek pausti dažādi un nereti ari galēji
viedokļi, tamdēļ, lai LBPA spētu izveidot vienotu un pamatotu viedokli par Latvijas Būvniecības likumu ir
nepieciešams veikt ārvalstu būvniecības prakses analīzi, izvērtēt tās plusus un mīnusus, ka arī saprast
kas ir tās lietas ko Latvija spētu pārņemt savā likumdošanā – jo ne vienmēr ritenis ir jāizgudro no jauna!
Šis mērķis tiks īstenots analizējot Lielbritānijas un Vācijas likumdošanu un būvniecības nozaru asociāciju
izstrādātās metodikas par būvniecības procesu un tā stadijām, procesa dalībniekiem, to mijiedarbību un
atbildību. Lielbritānijas un Vācijas pieredze tika apskatīta, jo šo valstu likumdošanas bāze ir saprotama gan
valodas, gan „domāšanas” veida ziņā, kā arī tās būvniecības nozarē tiek minētas kā sakārtotākās un
ilgtspējīgākās.
Pētījumā izvirzītie darba uzdevumi:
·
Lielbritānijas un Vācijas būvniecības procesa organizācijas apkopojums un salīdzinājums ar Latvijas
būvniecības procesa organizāciju;
·
Būvniecības procesa stadijas, iesaistītās personas un to atbildība Lielbritānijā un Vācijā (apkopojums);
·
Valstisko, federālo, municipālo un nevalstisko organizāciju iesaiste būvniecības procesa organizācija
un uzraudzībā Lielbritānijā un Vācijā (apkopojums);
·
Lielbritānijas un Vācijas būvniecības dalībnieku savstarpējā mijiedarbība (apkopojums);
·
LBPA priekšlikumu izstrāde Latvijas būvniecības procesa regulējuma uzlabošanai.

Vadošā pētniece
Sanita Rubene
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1. Ārvalstu būvniecības nozares likumdošanas analīze:
1.1.

Latvija

Lielbritānijas un Vācijas būvniecības procesa organizācijas apkopojums un
salīdzinājums ar Latvijas būvniecības procesa organizāciju blokshēmu līmenī.
Būvniecības plānošana
Jāiesniedz pieteikums ar
būvniecības ieceres grafisko
attēlojumu un īpašuma tiesību
apliecinošiem dokumentiem.

Lielbritānija Jāiesniedz pieteikums ar
būvniecības ieceres grafisko
attēlojumu un īpašuma tiesību
apliecinošiem dokumentiem.

Vācija

Pēc izvēles ir iespējams
iesniegt
pieteikumu
ar
būvniecības ieceres grafisko
attēlojumu,
lai
saņemtu
apstiprinājumu par ieceres
atbilstību
zonējuma
noteikumiem.

Būvprojektēšana
Jāizstrādā
būvprojekts
atbilstoši valstī noteiktajiem
būvniecības noteikumiem,
jāveic
būvprojekta
saskaņošana pašvaldības
būvvaldē.
Jāizstrādā
būvprojekts
atbilstoši valstī noteiktajiem
būvniecības noteikumiem.
Būvprojekta saskaņošanu
var
veikt
pašvaldības
būvvaldē vai arī nodot
privātām
kontrolējošām
organizācijām
(sk.
šī
dokumenta 4.lpp).
Jāizstrādā
būvprojekts
atbilstoši valstī noteiktajiem
būvniecības noteikumiem,
jāveic
būvprojekta
saskaņošana pašvaldības
būvvaldē.

Būvdarbi
Būvdarbu izpilde atbilstoši
apstiprinātam būvprojektam,
būvniecības kontroli veic
pašvaldības būvinspekcija.
Būvdarbu izpilde atbilstoši
apstiprinātam būvprojektam,
būvniecības kontroli veic
pašvaldības būvinspekcija vai
arī privātas kontrolējošās
organizācijas
(sk.
šī
dokumenta 6.lpp).
Būvdarbu izpilde atbilstoši
apstiprinātam būvprojektam,
būvniecības kontroli veic
pašvaldības būvinspekcija vai
sertificēts inženieris.

Visās apskatāmajās valstīs būvniecības process ir nosacīti iedalīts trīs daļās:

1.
2.
3.

Būvniecības plānošanā - laika posms līdz būvprojektēšanas uzsākšanai;
Būvprojektēšanas procesā - tehniskā projekta izstrāde līdz būvdarbu uzsākšanai;
Būvdarbu procesā – no uvdarbu uzsakšanas līdz ēkas ekspluatācijas uzsākšanai.

Būvniecības plānošana

Būvniecības plānošanas stadijā Latvijas un Lielbritānijas likumdošana ir ļoti līdzīgas, abās valstīs ir jāiesniedz
dokumentu kopums, kas apraksta plānoto būvniecības ieceri, kas, savukārt, tiek izskatīta pašvaldības
būvvaldē un tiek izsniegti noteikumi projektēšanai.
Vācijā šīs solis nav obligāts, ir iespējams uzsākt projektēšanu, projektētājam uzņemoties visu atbildību par
būvprojekta atbilstību būvniecību regulējošai likumdošanai, tai skaitā zonējuma likumiem, nesaņemot
pašvaldības piekrišanu. Pašvaldības būvvaldes akcepts tiek saņemts tikai jau izstrādātā būvprojekta
saskaņošanas procesa laikā.
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Būvprojektēšana

Būvprojektēšanas posms Latvijas un Vācijas likumdošanā ir līdzīgi. Tiek veikta tehniskā projekta izstrāde
atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, pēc tehniskā projekta izstrādes notiek tā saskaņošana
pašvaldības būvvaldē.
Vācijas praksē būvprojekta saskaņošanas laikā ir jāiesniedz pārbaudei arī inženiertehnisko aprēķinu daļa
(būvkonstrukciju aprēķins, siltumizolācijas un skaņas izolācijas aprēķins, ugunsdrošības pasākumu pārskats).
Lielbritānijā ir iespējami vairāki būvprojekta saskaņošanas varianti. Šajā valstī vairākas valsts funkcijas
būvniecības kontrolē ir paralēli deleģētas arī privātām organizācijām. Lielbritānijā būvprojekta akceptu var
sniegt:
1. Pašvaldības būvvalde;
2. Valsts apstiprināts inspektors (Fiziska vai juridiska persona);
3. Kompetenta projektētāja apliecinājums.
4. Trešās puses apliecinājums. (detalizētāk skatīt šī dokumenta 1.2.nodaļu)

Būvdarbi

Būvdarbu izpildes posms Latvijas un Vācijas likumdošanā ir līdzīgi. Tiek veikta būvniecība atbilstoši saskaņotā
tehniskā projekta risinājumiem. Būvniecības procesa kontroli veic pašvaldības būvinspekcija.
Lielbritānijā ir iespējami vairāki būvniecības procesa kontroles varianti. Šajā valstī vairākas valsts funkcijas
būvniecības kontrolē ir paralēli deleģētas arī privātām organizācijām. Lielbritānijā būvdarbu procesa kontroli
var veikt:
1. Pašvaldības būvvalde;
2. Valsts apstiprināts inspektors (Fiziska vai juridiska persona); (detalizētāk skatīt šī dokumenta 1.1.nodaļu)
Latvijā un Vācijā pēc būvdarbu pabeigšanas tiek saņemts akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Lielbritānijas gadījumā šādu aktu izsniedz tikai gadījumā ja būvniecības kontroli veic pašvaldības būvvalde.
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1.2.

Lielbritānijas būvniecības nozares likumdošanas analīze:

Būvniecības procesa stadijas, iesaistītās personas un to atbildība Lielbritānijā
(apkopojums)
Lielbritānijas būvniecības procesu reglamentē vairāku dokumentu kopums. Anglijā un Velsā tie ir Building Act
1984, Skotijā tie ir Building (Scotland) Act 2003. Būvniecības sfēra tiek reglamentēta Apvienotās karalistes
tiesību subjektu līmenī (Anglija, Velsa, Skotija, Ziemeļīrija).
Šobrīd Anglijas un Velsas būvnoteikumos (Building Act 1984) ir 14 īsas nodaļas, kas definē galvenos ar
būvniecību saistītos jautājumus un katrai no šīm nodaļām ir piesaistīti papildinošie noteikumi (Approved
document), kas detalizētāk definē prasības attiecīgajiem Būvnoteikumu (Building act) nodaļas jautājumiem.
Būvnoteikumu (Building Act) saturs:
A. Būvkonstrukcijas (Structure);
B. Ugunsdrošība (Fire Safety);
C. Būvlaukuma sagatavošana un aizsardzība pret piesārņojumu un gruntsūdeņiem (Site preparation and
resistance to contaminants and moisture);

D. Toksisās vielas (Toxic substances);
E. Skaņas izolācija (Resistance to the passage of sounds);
F. Ventilācija (Ventilation);
G. Ūdensapgāde (Sanitation, Hot water safety, and water efficiency;)
H. Kanalizācijas sistēmas (Drainage and waste disposal);
J. Apkures iekārtas un kurināmā uzglabāšanas iekārtas (Combustion appliances and fuel storage systems);
K. Aizsardzība pret krišanu, sabrukšanu un iedarbēm (Drošības prasības) (Protection form falling, collision and impact);

L. Energoefektivitāte (Conservation of fuel and power);
M. Nosacījumi ēkas ērtai lietošanai, tai skaitā piekļuve personām ar kustību traucējumiem (Access to and use
of Buildings);
N. Stiklojums (Glazing – safety in relation to impact, opening and cleaning);
P. Elektrodrošība (Electrical safety).
Katrā no iepriekš minētajām būvnoteikumu nodaļām ir noteiktas pamatprasības attiecīgajiem būves
elementiem, sīkākas prasības šajās sadaļās minētajiem noteikumiem ir definētas pakārtotajos normatīvajos
aktos.
Būvniecības process tiek uzsākts no plānošanas pieteikuma aizpildīšanas un iesniegšanas1, ko var izdarīt
arī elektroniskā formā, neapmeklējot būvvaldi. Plānošanas pieteikumam jāpievieno objekta ģenerālplāns,
plānotās būvniecības skices u.c. dokumenti, ko pieprasa būvvalde. Plānošanas pieteikuma izskatīšanas laikā
notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana, kā arī informācijas pieprasīšana no dabas aizsardzības,
kultūras pieminekļu aizsardzības, ceļu departamenta u.tml. institūcijām, lai noskaidrotu īpašos nosacījumus
projektēšanas veikšanai.
Pēc plānošanas uzdevuma saņemšanas tiek uzsākts projektēšanas process. Projektēšana tiek veikta
atbilstoši Būvnoteikumu nosacījumiem un papildinošajos noteikumos (Approved documents2) noteiktajam.

1
2

http://www.planningportal.gov.uk

http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations/approveddocuments
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Pēc projektēšanas procesa beigām tiek uzsākts projekta saskaņošanas process. To var veikt vairākos
veidos. Lielbritānijā ir iespējams veikt būvprojekta skaņošanu šādās instancēs (pietiek ar vienas instances
skaņojumu un akceptu):
1. Pašvaldības būvvalde;
Izvēloties skaņošanas procesu vietējā būvvaldē var izvēlēties trīs scenārijus pēc kuriem veikt darbus (visas
atļaujas, kas aprakstītas šajos scenārijos ir derīgas trīs gadus):
1.1. Iesniegt izstrādāto būvprojektu saskaņošanai vietējā būvvaldē (Building control service of local authority),
kas ir maksas pakalpojums. Būvvalde pēc projekta izskatīšanas sniedz atzinumu par tā atbilstību
būvnoteikumiem, vai arī sniedz ieteikumus projekta izmaiņu veikšanai. Pēc šāda scenārija veiktiem darbiem
būvvalde izsniedz darbu pabeigšanas aktu (completion certificate).
1.2. Paziņojums par būvniecības uzsākšanu. (Building notice) Šī procedūra pārsvarā ir piemērota maza
apjoma būvdarbiem. Šajā gadījumā ir jābūt pārliecībai, ka visi projekta risinājumi atbilst būvnoteikumu
prasībām, jo, gadījumā, ja būvvalde konstatē neatbilstību kādiem no būvnoteikumiem, tad būvdarbi ir
jāpārtrauc un jāveic izmaiņas gan būvprojektā, gan jau izbūvētajās konstrukcijās, lai tās atbilstu būvnoteikumu
prasībām. Pēc šāda scenārija veiktiem darbiem būvvalde neizsniedz darbu pabeigšanas aktu (completion
certificate).
1.3. Nelikumīgi veikto darbu legalizēšana. (Regularisation) Šī procedūra ir paredzēta, lai vecinātu iedzīvotāju,
kas ir nelikumīgi vai neatbilstoši uzbūvētu būvju īpašnieki, vēlmi legalizēt būvdarbus. Šī procedūra notiek
individuāli, vienojoties ar attiecīgā apgabala būvvaldi.
2. Valsts apstiprināts inspektors (Fiziska vai juridiska persona);
3. Kompetenta projektētāja apliecinājums. Kopš 2002.gada projektētājiem ir atļauts pašiem apliecināt, ka viņu
darbs atbilst visām būvniecības regulām un noteikumiem. Šo noteikumu ieviešana tika pamatota ar mērķi
paaugstināt nozares kvalifikācijas līmeni un ļaut uzņemties projektētājiem papildus atbildību par savu darbu,
kas turpmāk ļauj pasūtītājam samazināt izmaksas par būvprojekta akceptu citās iestādēs vai organizācijās;
4. Trešās puses apliecinājums. Tā ir materiālu/iekārtu ražotāju izstrādāta materiālu, iekārtu, montāžas
tehnoloģijas un darbinieku apmācības shēma, kuras pilna izmantošana būvdarbu veikšanā ļauj aizvietot
projekta akceptu. Šī shēma pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo būvvaldē;
Būvniecības izpildes standartu ievērošana. Tā kā konkurence starp būvvaldes un neatkarīgajiem inspektoriem
laika gaitā saasinās, lai nepazeminātu būvniecības kvalitāti, ir sagatavoti būvdarbu kontroles standarti, kas
savā darbā ir jāievēro kontrolējošās iestādēm.
Līdz 2005.gadam pēc būvprojekta izstrādes tas bija jāsaskaņo arī Ugunsdzēsības departamentā. Tomēr
šobrīd tas vairs nav nepieciešams, bet projektam ir jāveic ugunsdrošības pasākumu plāna izstrāde un risku
novērtējuma izstrāde. Ugunsdzēsības departamentam ir tiesības veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ēkā ir
veikts nepieciešamais ugunsdrošības pasākumu izbūves minimums, lai nodrošinātu ēkas ugunsdrošību.
Būvatļauja – kā atsevišķs dokuments nav nepieciešama. Ir pietiekami ar saskaņota būvprojekta esamību
un paziņojuma iesniegšanu vietējai būvvaldei par būvdarbu uzsākšanu.
Būvniecības līgumu veidi (Procurement methods)
1. Tradicionālā būvniecība – Būvuzņēmējs būvē noteiktu būvapjomu par noteiktu galīgās summas līgumu,
Pasūtītājs atbild par tehniskā projekta izstrādi un projekta komandu.
2. Apvienotā projektēšana un būvniecība – Pasūtītājs nolīgst būvuzņēmēju, kas saskaņā ar noteiktu budžetu
un darba programmu veic būvprojekta izstrādi un būvdarbus. Šādā gadījumā pasūtītājs var norīkot
konsultantu, kas pārrauga darbus.
3. Divu pakāpju tendera procedūra – zināma kā „open book” sistēma.
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4. Publiskā – privātā partnerība – Privātas organizācijas par saviem līdzekļiem būvū valstij nepieciešamus
objektus, kurus valsts pakāpeniski izpērk no privātā investora.
5. Vadības nolīgšana – šī procedūra ļauj uzsākt darbus vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes.
6. Būvniecības vadība – tiek nolīgts projekta vadītājs, kas vada uzņēmēju izvēli, paralēli vadot projektētāju
grupu.
7. Ietvaru līgumi – būvniecība, kur būvniecības sākumposmā tiek panākta vienošanās ar ierobežotu
piegādātāju skaitu.
Būvniecības procesa kontrole
Papildus tehniskā projekta kvalitātes kontrolei, tiek veikta arī paša būvdarbu procesa kontrole un uzraudzība.
Būvniecības procesa kontrolei no valsts puses ir divas iespējas – izmantot vietējās būvvaldes būvinspekciju
(Building control service) vai arī valsts apstiprinātu inspektoru (Approved inspector). Šīs amatpersonas veic
būvniecības kontroli valsts vārdā un neatbild par būvdarbu kopējo kvalitāti un atbilstību darbu veikšanas
tehnoloģijai.
Būvniecībā tiek kontrolēti galvenie darbu etapi (atšķiras katrai būvei un par kontrolēto etapu apjomu tiek
paziņots būvētājam pirms darbu uzsākšanas), parasti šie etapi ir: būvbedre, pamati (pirms aizbēršanas),
hidroizolācija (pirms aizsegšanas), būvkonstrukcijas (pirms aizsegšanas). Gadījumā, ja būvvalde atklāj
neatbilstību starp veiktajiem darbiem un normatīvo aktu prasībām, tad tai ir tiesības apturēt darbus un
pieprasīt veikto darbu pārbūvi atbilstoši normatīvu prasībām.
Ēkas nodošana ekspluatācijā (Obtaining of Completion certificate)
Pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešams sagatavot ēkas energoefektivitātes sertifikātu (kopš
2002.gada).
Kad būvniecības darbi ir pabeigti, būvuzņēmējs paziņo uzraugošai instancei (atkarībā no tā, kāda instance ir
izvēlēta) par darbu pabeigšanu. Akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā, pēc tā sagatavošanas no uzraugošās
instances puses, tiek iesniegts pašvaldības būvinspekcijā. Lai gan tas nav obligāti, pirms ēkas pieņemšanas
ekspluatācijā, būvvalde var veikt būves pārbaudi.
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Valstisko, federālo, municipālo un nevalstisko organizāciju iesaiste būvniecības
procesa organizācija un uzraudzībā Lielbritānijā (apkopojums)
Tabula Nr.1
Valstisko, federālo, municipālo un nevalstisko organizāciju iesaiste būvniecības procesa organizācija un
uzraudzībā Lielbritānijā
Organizācijas
Organizācija
Veicamās aktivitātes
tips
Reglamentē būvniecību galveno likumdošanas
Lielbritānijas parlaments
aktu līmenī
Lielbritānijas teritorijas tiesību subjektu
Reglamentē būvniecību detalizētu likumdošanas
likumdevēji (Anglija, Velsa, Skotija, Ziemeļīrija) aktu līmenī
Sagatavo kompetento personu (Competent
Valstiskās /
person) reģistru, kam ir tiesības patstāvīgas
federālās
būvprakses veikšanai, sagatavo nosacījumus
organizācijas
dalībai kompetentu personu shēmā (Competent
Lielbritānijas valdība
person schemes)
(https://www.gov.uk/building-regulationscompetent-person-schemes)
(http://www.competentperson.co.uk/)
Pieņem un izskata plānošanas pieteikumus, veic
būvniecības un pilsētplānošanas kontroli
Pašvaldību būvvaldes
pašvaldību līmenī
Municipālās
Inženierkomunikāciju apsaimniekotāju
Nosaka noteikumus būvju pieslēgumu izbūvei pie
organizācijas
organizācijas
inženierkomunikācijām
Darba inspekcija, veselības inspekcija, vides
Izdod nosacījumus projektēšanai, uzrauga sfēru
aizsardzības inspekcija u.tml.
reglamentējošo likumdošanas aktu ievērošanu
Air Tightness Testing and Measurement
Association
Association of Plumbing and Heating
Contractors (Certification) Limited
Benchmark Certification Limited
BM Trada Certification Limited
BRE Global Limited
British Board of Agrément
Nevalstiskās
British Institute of Non-Destructive Testing
organizācijas
British Standards Institution
(Kompetento
Darbība Kompetento personu shēmas Building Engineering Services Competence
personu
Competent person schemes ietvaros, saskaņā ar
Assessment Limited
shēmas darbības sfērām, speciālistu sertifikācija,
Competent
Capita Gas Registration and Ancillary Services kompetences kontrole jomā, kurā organizācijai ir
person
deleģētas tiesības veikt šo kontroli
Limited
schemes
Cavity Insulation Guarantee Agency Limited
ietvaros)
Certass Limited
Certsure LLP
Fensa Limited
HETAS Limited
NAPIT Registration Limited
National Federation of Roofing Contractors
Limited
Network VEKA Limited
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Oil Firing Technical Association Limited
Stroma Certification Limited
Nevalstiskās
organizācijas
(Ārpus
Kompetento
personu
shēmas Competent
person
schemes
ietvariem)

Lielbritānijas būvvalžu būvinspekciju asociācija
http://www.labc.uk.com/About-Us

Veic būvniecības procesa kontroli

The Construction Industry Council (CIC)
http://www.cic.org.uk/services/register.php

Organizācija, kas sertificē un uzrauga neatkarīgos
inspektorus

Darbības Kompetentu personu shēmas (Competent person schemes) ietvaros, saskaņā ar darbības
sfērām
(https://www.gov.uk/competent-person-scheme-current-schemes-and-how-schemes-are-authorised#types-of-building-work)

Tabula 1.1.
Nozare
Ēku gaisa caurlaidības
pārbaudes

Sfēra

Urbšanas darbi esošās ēkās
Ēku iekšsienas
Urbšanas darbi un esošu ēku
sienu izolācija

Ēku ārsienas
Ēku iekšsienas un ārsienas
Gāze
Degviela (ieskaitot biodegvielu)

Apkures sistēmas

Elektroinstalācija

Apkure un siltā ūdens apgāde

Cietais kurināmais (ieskaitot
biomasu)
Ēku vājstrāvu un zema sprieguma
elektroinstalācijas
Ēku vājstrāvu un zema sprieguma
elektroinstalācijas, kā daļa no
reģistrētas personas darbības
Citas būves (izņemot ēkas) –
apgaismojuma un elektroapkures
sistēma
Saistīta ar gāzes apkures
sistēmām
Saistīta ar degvielas apkures
sistēmām
Saistīta ar cietā kurināmā apkures
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Competent person scheme
British Institute of Non-Destructive Testing
(BINDT) and Air Tightness testing and
Measurement Association (ATTMA)
Certsure, CIGA, Benchmark, NAPIT,
Stroma
BBA, Benchmark, CERTASS,
Certsure,NAPIT, Stroma
BBA, Benchmark, CERTASS,
Certsure,NAPIT, Stroma
BBA, Benchmark, CERTASS,
Certsure,NAPIT, Stroma
Gas Safe Register
APHC, Benchmark, BESCA,
Certsure, HETAS, NAPIT,OFTEC, Stroma
APHC, Benchmark, BESCA,
Certsure, HETAS, NAPIT
Benchmark, BSI, BESCA,
Certsure, NAPIT,OFTEC, Stroma
APHC, Benchmark,BESCA,
Certsure,NAPIT, OFTEC, Stroma
Benchmark, BESCA, Certsure, NAPIT,
Stroma
APHC, Benchmark, BESCA, Capita,
Certsure,HETAS, NAPIT, OFTEC, Stroma
APHC, Benchmark, BESCA,
Certsure, HETAS,NAPIT, OFTEC, Stroma
APHC, BESCA,

Ventilācijas un gaisa
dzesēšanas sistēmas
Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas

Logu, durvju, virsgaismu izbūve
un nomaiņa
Jumta seguma izbūve un
nomaiņa
Mikroģenerācija un atjaunojamo
resursu tehnoloģijas

sistēmām
Saistīta ar elektroapkures
sistēmām
Dzīvojamās ēkas
Citas ēkas
Pārtikas un mīkstinātā
ūdensapgādes sistēmas
Nepārtikas ūdensapgādes
sistēmas
Dzīvojamo ēku santehnikas
sistēmas
Esošas dzīvojamās ēkas
Citas ēkas
Visi saistītie darbi, izņemot saules
kolektoru izbūvi

Certsure, HETAS, NAPIT, OFTEC, Stroma
APHC, Benchmark, BESCA,
Certsure, HETAS,NAPIT, OFTEC, Stroma
BESCA, Certsure,NAPIT, Stroma
BESCA, Certsure,NAPIT, Stroma
APHC, Benchmark,BESCA,
Certsure,HETAS, NAPIT
APHC, Benchmark,BESCA,
Certsure,HETAS, NAPIT, Stroma
APHC, Benchmark,BESCA,
Certsure,HETAS, NAPIT, Stroma
Fensa, BM Trada, Benchmark,BSI,
CERTASS, Certsure,NAPIT, Network
VEKA, Stroma
BM Trada, CERTASS, Certsure, Stroma,
Fensa
NAPIT, Competent Roofer
APHC, Benchmark, BSI, BESCA, BRE,
Certsure, HETAS, NAPIT, OFTEC, Stroma

Nosacījumi Kompetentu personu shēmas - Competent person scheme izveidei
Par Kompeterntu personu shēmas - Competent person schemes apstiprināšanu ir atbildīgs Valdības
Pašvaldību Departaments (The Department for Communities and Local Government (DCLG)). Lai
pārliecinātos, ka standarti ir vienoti, ir izstrādāti noteikumi, kurus ir jāievēro shēmu vadītājiem.
Lai tiktu reģistrēts kompetentu personu shēmā, uzņēmējiem ir jāpierāda, ka tie atbilst minimāliem tehniskās
kompetences nosacījumiem, kas ir publiski pieejami (https://www.gov.uk/competent-person-scheme-currentschemes-and-how-schemes-are-authorised#types-of-building-work). Lai iegūtu tiesības kā kompetentai
personai sertificēt noteiktu darbu veidus, ir nepieciešams pieradīt savu kompetenci vairākās sfērās (atkarībā
no darbu veidiem, ko uzņēmums vai biedrība vēlas turpmāk sertificēt).

Lielbritānijas būvniecības dalībnieku savstarpējā mijiedarbība (apkopojums).

Būvniecības procesam Lielbritānijā ir sekojošas stadijas3:
1. Projektēšanas pieteikuma sagatavošanas stadija;
2. Būvprojekta izstrādes stadija atbilstoši būvnoteikumiem;
3. Būvprojekta akcepta stadija (vairāki varianti skat.1.nodaļu 6-7 lpp);
4. Paziņojuma par darbu uzsākšanu izsūtīšana vietējai būvvaldei;
5. Būvdarbi;
6. Ēkas nodošana ekspluatācijā.

Stadiju dalībnieki atbilstoši iepriekš noteiktai numerācijai:
1. Pasūtītājs, pasūtītāja nolīgts projektētājs vai projekta vadītājs (Project manager), vietējā būvvalde;
2. Pasūtītājs, projektētāju komanda, pasūtītāja nolīgts projekta vadītājs (izvēles iespēja), pasūtītāja nolīgts
neatkarīgs būvinspektors (approved inspector);
3 Detalizēts būvniecības procesa stadiju sadalījums un iesaistīto pušu pienākumu sadalījums atrodas šī pētījuma pielikumā Nr.1 –
Tabula Nr.2
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3. Pasūtītājs, pasūtītāja nolīgts, sertificēts būvprojekta autors (saskaņā ar kompetenot personu shēmu competent person schemes), pasūtītāja nolīgts projekta vadītājs (izvēles iespēja), pasūtītāja nolīgts neatkarīgs
būvinspektors (approved inspector) vai būvvalde (Building control service of local authority);
4. Pasūtītājs, pasūtītāja nolīgts projekta vadītājs (izvēles opcija), pasūtītāja nolīgts neatkarīgs būvinspektors
(approved inspector), būvvalde (Building control service of local authority);
5. Pasūtītājs, projektētāju komanda, pasūtītāja nolīgts projekta vadītājs (izvēles opcija), pasūtītāja nolīgts
neatkarīgs būvinspektors (approved inspector), būvvalde (Building control service of local authority), materiālu
piegādātāji, sertificēti būvuzņēmēji vai meistari.
6. Pasūtītājs, pasūtītāja nolīgts, sertificēts būvprojekta autors (saskaņā ar competent person schemes),
pasūtītāja nolīgts projekta vadītājs (izvēles opcija), pasūtītāja nolīgts neatkarīgs būvinspektors (approved
inspector) vai būvvalde (Building control service of local authority), ēku energoefektivitātes speciālists.
Stadiju dalībnieku atbildības sadalījums pievienots Tabulā Nr.2 (Pielikumā 1).
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1.3.

Vācijas būvniecības nozares likumdošanas analīze:

Būvniecības procesa stadijas, iesaistītās personas un to atbildība Vācijā
(apkopojums)
Vācijas būvniecības procesu reglamentē Būvniecības likumu kodekss. Tā kā Vācija ir federatīva republika, tad
tajā pastāv divu līmeņu likumdošana.
Federālā likumdošana nosaka vispārējos būvniecības principus ar Zonējuma likumu (Bauplanungsrecht), kas
nosaka, kādiem mērķiem attiecīgā ēka var tikt izmantota un definē nosacījumus projektēšanai, lai ēka
iederētos apkārtējā vidē un Būvniecības likumu (Baugesetzbuch), kas nosaka būvniecības kārtību. Šiem
likumiem ir augstāks juridiskais spēks nekā Federācijas subjektu (federālo zemju) likumiem.
Federācijas subjekti ir atbildīgi par Būvnoteikumu likuma (Bauordnungsrecht) izstrādi un uzturēšanu. Šis
likums nosaka projektēšanas procedūru un būvniecības procesa kārtību, lai izpildītu Zonējuma likuma
(Bauplanungsrecht) nosacījumus. Kaut arī katrs federācijas subjekts izsludina savu Būvnoteikumu likumu,
tomēr vairums izmanto līdzīgu Būvnoteikumu likuma versiju, ko ir izstrādājusi federālā valdība un šajā jomā
tiek veikta standartizācija.
Būvnoteikumu likums nosaka būtiskas prasības būvēm:
To drošībai, stabilitātei, ugunsdrošībai, vides aizsardzībai, pieejamības prasībām utml.
Būvnoteikumu likums nosaka ēku klasifikāciju pēc augstuma, lietošanas veida (šajā likumā ir iekļauta ēku
klasifikācija līdzīgi kā CC klasifikācija Latvijā).
Būvniecības pamatprincipi – būvēm jāatbilst esošai apbūvei, likumdošanai, pielietojamiem būvmateriāliem ir
jābūt atbilstošiem likumdošanas prasībām.
Būvniecības process tiek uzsākts ar plānošanas pieteikuma iesniegšanu Būvvaldē (Bauaufsichtsämter), lai
saņemtu atļauju būvniecībai. Lai saņemtu būvatļauju būvvaldē ir jāiesniedz dokumentu komplekts, kura
sastāvā ir tehniskā projekta dokumentācija, ēkas apraksts/specifikācija, kas sevī ietver arī ēkas turpmākās
izmantošanas mērķu aprakstu, pamatojumu/pierādījumu ēkas noturībai (aprēķinu formā), kā arī pamatojumu
ēkas ugunsnoturībai, siltumizolācijas atbilstībai normatīviem utt. Pieteikumu būvatļaujas saņemšanai paraksta
arhitekts. Ēkas noturības aprēķinu pārbauda būvvaldes nozīmēts eksperts (Pruefstatiker), pēc statiskās
noturības aprēķinu pārbaudes un iesniegtās dokumentācijas pārbaudes, būvvalde nosūta tehnisko projektu
saskaņošanai valsts un pašvaldības iestādēm, kuru intereses skar būvniecības iecere (ugunsdzēsības
dienests, pilsētplānošanas dienests utt.)
Pastāv iespēja veikt būvniecību arī vienkāršotas procedūras ietvaros (piemēram, Bauordnung Berlin
64.punkts) vai bez būvatļaujas (piemērqm, Bauordnung Berlin 63.punkts), ja būvdarbu vērtība nepārsniedz
3000 EUR. Izmantojot vienkāršotās būvniecības procedūras, atbildība par projekta risinājumiem, būvdarbu
izpildi un to atbilstību normatīviem pilnībā jāuzņemas arhitektam vai inženierim.
Lai saņemtu būvprojekta statisko aprēķinu daļas akceptu būvvalde norīko neatkarīgu inženieri (būvvaldes
darbinieku vai neatkarīgu uzņēmumu), kas atbild par statisko aprēķinu pareizības pārbaudi.
Būvatļauja (Baugenehmigung) ir nepieciešama, lai veiktu jaunbūves, rekonstrukcijas un demontāžas darbus.
Būvatļauja tiek izsniegta, ja tehniskais projekts atbilst Būvnoteikumu likumam, kā arī visiem attiecināmajiem
likumiem un noteikumiem (piemēram, Vides aizsardzības likumam).
Dabas aizsardzība ir noteikta kā viens no mērķiem Vācijas konstitūcijā (Grundgesetz), tādēļ visām ēkā tiek
uzstādītas ļoti būtiskas prasības vides aizsardzības jomā.
Tehniskais projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz būvniecības likumu un būvnoteikumu likuma nosacījumiem
un spēkā esošo būvnoteikumu sarakstu. Būvnoteikumu saraksts dalās 2 daļās
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I daļa - Obligāti piemērojamie normatīvi (https://www.dibt.de/en/fields_of_activity/data/MusterLTB_02_2013.pdf)
II daļa un III daļa – Būvnoteikumi un standarti atbilstoši dokumentiem par Eiropas tehnisko novērtējumu
saskaņā ar Būvizstrādājumu Regulu un atbilstoši Eiropas tehniskajiem standartiem saskaņā ar
Būvizstrādājumu direktīvu
(https://www.dibt.de/en/DIBt/data/Amtliche_Mitteilungen/3_2013.pdf)
Būvniecībā izmantojamie būvmateriāli ir iedalīti 3 daļās (A, B, C saraksti), atkarībā no to pielietojuma
būvniecībā.
(https://www.dibt.de/en/Fields_of_activity/data/BRL_2013_2.pdf)
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaņem būvatļauja ēkas būvniecībai. Ēkas būvatļauja tiek izsniegta uz laiku no
viena līdz četriem gadiem atkarībā no ēkas apjoma, sarežģītības un atrašanās vietas.
Atkarībā no pavalsts būvvaldes ir sadalītas divu vai trīs līmeņu institūcijās. Pieprasījums būvatļaujas
saņemšanai ir jāiesniedz zemākajā instancē.
Ēkas pieņemšana ekspluatācijā no būvvaldes puses – 2 nedēļas pirms ēkas būvdarbu pabeigšanas būvvaldē
ir jāiesniedz paziņojums par būvdarbu pabeigšanas. Būvvalde pieņem lēmumu vai veikt ēkas apsekošanu un
pārbaudi (tas parasti notiek 10% gadījumu), ja būvvalde 2 nedēļu laikā nepaziņo par ēkas pārbaudi, tad drīkst
uzsākt ēkas ekspluatāciju.

Valstisko, federālo, municipālo un nevalstisko organizāciju iesaiste būvniecības
procesa organizācija un uzraudzībā Vācijā (apkopojums)

Inženieri, lai varētu uzsākt patstāvīgu praksi būvniecības jomā, veic sertificēšanās procedūru. Lai iegūtu
patstāvīgas prakses tiesības ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību attiecīgajā inženiertehniskajā nozarē, kā
arī veikt sertifikāciju un iegūt valsts sertificēta inženiera statusu (atbilstoši ES direktīvas EU Directive
2005L0036-EN 01.01.2007 prasībām). Lai veiktu sertificēšanos inženierim ir nepieciešams vismaz bakalaura
grāds attiecīgajā nozarē. Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar Vācijas likumu par inženieriem: ingenieurgesetz.
Detalizētāks nevalstisko un valstisko organizāciju lomu būvniecības procesa norisē apraksts pievienots tabulā
Nr.3.
Nevalstisko un valstisko organizāciju lomu būvniecības procesa norisē apraksts
Tabula Nr.3
Valstisko, federālo, municipālo un nevalstisko organizāciju iesaiste būvniecības procesa organizācija un
uzraudzībā Vācijā
Organizācijas tips
Organizācija
Veicamās aktivitātes
Reglamentē būvniecību galveno likumdošanas aktu
Vācijas parlaments
līmenī
Vācijas teritorijas tiesību
Reglamentē būvniecību detalizētu likumdošanas aktu
Valstiskās / federālās subjektu / federālo zemju
līmenī
organizācijas
likumdevēji
Vācijas būvniecības institūts
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana,
(Deutsches Institut fur
energoefektivitātes sertifikātu izsniegšana un
Bautchnik)
energoauditu veikšana, būvnoteikumu izstrāde
Pieņem un izskata plānošanas pieteikumus, veic
Municipālās
būvniecības un pilsētplānošanas kontroli pašvaldību
Pašvaldību būvvaldes
organizācijas
līmenī
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Inženierkomunikāciju
apsaimniekotāju organizācijas
Darba inspekcija, veselības
inspekcija, vides aizsardzības
inspekcija u.tml.
Nevalstiskās
organizācijas

Nosaka noteikumus būvju pieslēgumu izbūvei pie
inženierkomunikācijām
Izdod nosacījumus projektēšanai, uzrauga sfēru
reglamentējošo likumdošanas aktu ievērošanu

Pavalstu / federālo zemju
inženieru kameras
(piemēram, Bavārijas
būvinženieru kamera vai palāta)

Profesijas standartu uzturēšana, sadarbība ar valsts
iestādēm likumdošanas aktu sagatavošanā, piedalās
jauno speciālistu apmācībā, piedāvāju būvniecības
ekspertu pakalpojumus, veic inženieru sertifikāciju.

Vācijas būvniecības dalībnieku savstarpējā mijiedarbība (apkopojums).4

Būvniecībā iesaistītās puses: (Vispārīgie būvnoteikumi 4.nodaļa)
Noteikumi nosaka, ka visas būvniecībā iesaistītās puses ir atbildīgas par būvnoteikumu u.c.likumdošanas aktu
ievērošanu visa būvniecības procesa laikā.
1. Pasūtītājs (50.punkts) – atbildīgs par būvniecības procesa koordinēšanu un attiecīgu speciālistu piesaisti
būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanai.
2. Projektētājs (51.punkts) – atbildīgs par tehniskā projekta saturu, tā atbilstību viesim normatīvajiem aktiem
un drošības prasībām. Pasūtītājam ir tiesības konsultēties ar citiem speciālistiem, lai pārliecinātos par
risinājumu atbilstību normatīvu prasībām.
3. Būvuzņēmējs (52.punkts) – veic darbus saskaņā ar tehnisko projektu un likumdošanas prasībām. Ir
atbildīgs par būves lietošanas mērķim atbilstošu būvmateriālu iestrādi un atbilstošas dokumentācijas
uzrādīšanu Pasūtītājam.
Kontrolējošās iestādes (Būvnoteikumu 5.nodaļa)
Valsts un pašvaldību iestādes
Zemākā būvniecības kontroles struktūrvienība ir apgabala būvvalde, tā ir pakļauta pašvaldību kontroles
birojiem, kas, savukārt, ir pakļauti Iekšlietu ministrijai.
Par būvniecības ieceres atbilstības kontroli teritorijas plānojumam u.c. likumdošanas prasībām ir atbildīga
pašvaldības būvvalde.
Būvvaldē ir jābūt darbiniekiem ar sekojošām kompetences jomām:
-

Administratīvie un būvniecības vadības jautājumi, finanšu un juridiskie jautājumi;
Inženiertehniskie speciālisti būvniecības, vides zinātnes un arhitektūras jomās.

Vācijā būvvaldes kontrolē būvniecības ieceres atbilstību zonējuma plānošanas noteikumiem, būvprojekta
akcepts (ko atsevišķos gadījumos būvvalde var nodot privātu ekspertu rokās), būvniecības fāzē tiek kontrolēta
būvdarbu izpilde no būvvaldes puses, būvatļaujas esamība būvdarbu izpildes laikā. Pēc darbu pabeigšanas
būvvalde izsniedz aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, pirms tam saņemot apliecinājumu no pasūtītāja un
būvnieka vai arhitekta par ēkas būvdarbu pabeigšanu.
Būvdarbu izpildes fāzē ir iespēja piesaistīt arī privātu, neatkarīgu ekspertu/būvuzraugu, darbu izpildes
kontrolei.
Vācijā nepastāv privātās būvniecības procesa kontroles shēmas.

4

Detalizēts būvniecības procesā iesaistīto pušu mijiedarbības apraksts pievienots pielikumā Nr.2 – Tabulā Nr.5
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Tabula Nr.4

Būvniecības
pieteikums /
plānošana

Būvprojektēšana

Būvdarbu
veikšana

Būvdarbu
pabeigšana

Ēkas lietošana

Iesniedzamie
dokumenti
Būvniecības
pieteikums ar
būvniecības ieceres
aprakstu
- Pieteikums
būvatļaujas
saņemšanai;
- Būvprojekts ar
plāniem, griezumiem,
tehniskiem
risinājumiem,
aprēķiniem utt.
- Pieteikums
būvatļaujas
saņemšanai,
gadījumos, kad nav
nepieciešams izstrādāt
pilnu tehnisko projektu
- Izziņas par darbu
izpildes gaitu;
- Apliecinājums par
būvdarbu pabeigšanu

Kontroles darbības

Atbildīgais par kontroli

paziņojums par
lēmumu būvniecības
pieteikuma akceptam

Vietējā būvvalde

- Pārbaude vai
tehniskā projekta
dokumentācija atbilst
būvniecības likumiem
un noteikumiem;
- Pārbaude vai
inženierim/arhitektam ir
būvprojektēšanas
tiesības
Darbu izpildes
kontrole, pārbaudes,
tai skaitā
pielietojamajiem
būvizstrādājumiem

- Vietējā būvvalde;
- Arhitekts / sertificēts
mērnieks, inženieris
(atkarībā no tehniskā
projekta sadaļas)

Pārbaude vai
būvprojekts ir īstenots
atbilstoši
būvnoteikumu
prasībām
Ēkas remonta un
uzturēšanas darbu
pieņemšana

- Vietējā būvvalde vai
sertificēts inženieris;
- Ēkas īpašnieks vai tā
pārstāvis atbilstoši ēkas
turpmākai lietošanai
Ēkas
īpašnieks/pārvaldnieks
atkarībā no
apskatāmajiem tīkliem
vai sistēmām
(ugunsaizsardzības
sistēmas, ventilācija,
ūdensapgāde u.tml.)

-
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Vietējā būvvalde vai
sertificēts inženieris

Piezīmes

- Noteikumi var
atšķirties federatīvo
zemju ietvaros;
- Būvprojekta
akcepta procedūra
ir atkarīga no
plānotā
būvniecības veida:
1. Būvniecība, kas
ir atbrīvota no
būvprojekta
akcepta
procedūras;
2. Vienkāršotā
akcepta procedūra;
3. Pilna akcepta
procedūra.
- Būvniecības
procesā jāpiesaista
sertificēti
inženieri/eksperti
ugunsdrošības,
AVK un skaņas
izolācijas jomā, kā
arī ēkas
būvkonstrukciju
noturības jomā.

2. Ārvalstu būvniecības likumdošanas prakses analīze
LBPA priekšlikumu izstrāde Latvijas būvniecības procesa regulējuma uzlabošanai.
Vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka Latvijas likumdošanas sistēma ir balstīta uz Vācijas likumdošanas
tiesību sistēmas pamatprincipiem.
Veicot pētījumu par Vācijas un Lielbritānijas likumdošanu būvniecības jomā ir secināms, ka būvniecības
likumdošana un prakse kopumā Latvija tiek pārņemta no Vācijas likumdošanas un prakses. Izvērtējot
atsevišķus likumdošanas aktus Vācijas likumdošanā būvniecības jomā var izdarīt pieņēmumu, ka tie ir tieši
pārņemti arī Latvijas likumdošanā, kā piemērs jāmin Vācijas Būvnoteikumu likums (Bauordnungsrecht) un LR
Būvniecības likums (no 09.07.2013) plašākā sabiedrība pazīstams kā Jaunais Būvniecības likums. Kā
problēma šajā jomā jāmin fakts, ka Vācijas likumdošanā pastāv Būvniecības likumu kodekss (kur kā galvenais
likums ir jāmin Būvniecības likums - Baugesetzbuch). Sekojoši, pārņemot Vācijas būvniecības praksi, kas ir
pozitīvi vērtējams aspekts, jo šī sistēma jau ir ilgstoši darbojusies un pilnveidota, kā negatīvi vērtējams ir jāmin
fakts, ka pārņemot praksi nav ievērota Vācijas būvniecības likumdošanas sistēmas hierarhija, jo ir pārņemta
būvniecības prakse federālo zemju (tātad federācijas subjektu) līmenī nevis kopējais Vācijas būvniecības
likumu kodekss. Šādi tiek pārņemts likumdošanā pakārtotais regulējums, bet netiek pārņemti augstāk stāvošie
likumdošanas regulējumi.
Pētījuma rezultātā tiek piedāvāts ieviest sekojošus priekšlikumus Latvijas būvniecības procesa
regulējuma uzlabošanai Jaunā Būvniecības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu ietvaros:
1. Likumdošanā noteikt skaidru iesaistīto pušu atbildību katrā no būvniecības procesiem (analogi
Lielbritānijas un Vācijas praksei).
Par cik Latvijā būvniecības procesa kontrole pašvaldību līmenī nav devusi tādu rezultātu, kādu sagaida
sabiedrība, nepieciešams skaidri noteikt valsts, pašvaldību un privāto personu pienākumus un atbildība
būvniecības jomā, kuru izpilde tiktu kontrolēta no trešās puses, vai arī tikt pielietota Lielbritānijas būvniecības
prakse, kad būvniecības kontrole pašvaldību līmenī būtu deleģējama privātajam sektoram.
2. Noteikt, ka tehniskā projekta ekspertīzi veic neatkarīgs eksperts analogi Vācijas būvniecības
praksei.
Šobrīd Latvijas likumdošana pieļauj, ka būvekspertīzi tehniskajam projektam nodrošina pats tehniskā projekta
veicējs. Šāda kārtība pēc būtības ir pretrunā ar normas jēgu – nodrošināt neatkarīgu tehniskā projekta
ekspertīzi, jeb tā saukto četru acu principu, lai garantētu tehniskā projekta risinājumu un aprēķinu atbilstību.
Nepieciešams nosacījums likumdošanā, ka ekspertīzi veic būvniecības procesu kontrolējošās institūcijas
nozīmētas neatkarīgs eksperts. Šāds risinājums rasts Vācijā, kur būvekspertīze, tai skaitā būvkonstrukciju
aprēķina pārbaude, tiek nodota valsts kontrolējošo iestāžu rokās un kontrolējošā iestāde nolemj, vai šo
pārbaudi veiks pati būvvalde vai arī šis pienākums tiks deleģēts trešajām personām.
3. Iekļaut būvkonstrukciju aprēķina kā obligātu daļu tehniskā projekta sastāvā (analogi
Lielbritānijas un Vācijas praksei).
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Projekta aprēķina atskaiti rekomendējams izstrādāt atbilstoši LBPA Profesionālajam standartam LBPA-PS-001
(3. nodaļa), jo neviena cita labāka, detalizētāka dokumenta Latvijā mums nav. Projekta aprēķina sējums
jāiesniedz būvvaldē glabāšanai arhīvā kopā ar pilnu projekta dokumentāciju elektroniskā veidā.
Pozitīvu ekspertīzes slēdzienu projekts nevar saņemt bez aprēķina atskaites ekspertīzes, nepieciešams
saņemt būveksperta atzinumu par veiktajiem aprēķiniem.
Aprēķina sējumam jābūt publiski pieejamam līdzīgi kā citiem būvvaldes arhīvā nodotajiem projekta
dokumentācijas materiāliem, nepieciešamības gadījumā būvvalde var veikt vai uz pasūtītāja rēķina pasūtīt
papildus ekspertīzi.
Tāpat rekomendējam noteikt profesionālā standarta LBPA-PS-001 lietojumu kā obligātu būvprojektu
izstrādāšanai. Ja EM juristi saredz kādas šī profesionālā standarta nesaistes ar spēkā esošo likumdošanu, vai
ja ir kādi priekšlikumi, lūdzam par to ziņot. Standarta 2013. gada versija atrodama LBPA mājaslapā adresē :
http://www.lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/LBPA-PS-001_2013.pdf
Visiem valsts nozīmes projektiem un nozīmīgiem sabiedriskiem objektiem, kas patlaban atrodas būvniecības
stadijā nepieciešams būvvaldē iesniegt būvkonstrukciju aprēķina atskaiti. Aprēķina atskaites jāiesniedz
būvvaldē 1 mēneša laikā elektroniskā (*.pdf) formātā. Šis būtu pamatots pagaidu risinājums līdz jauna sastāva
(ar aprēķinu atskaitēm būvvaldē iesniegtu un ekspertētu) būvprojektu nonākšanai uz būvēm.
4. Noteikt par obligātu pilna tehniskā projekta un izpildprojekta (vai autoruzraudzības kārtībā
veikto izmaiņu risinājumu) nodošanu būvvaldē.
Šāds regulējums uzlabotu kontroli pār autoruzraudzības kārtībā veiktajām izmaiņām projekta realizācijas gaitā.
Šobrīd izmaiņas, kas neskar ēkas vizuālo izskatu un ārējo inženiertīklu izmaiņas nav jāsaskaņo ar būvvaldi un
šādām izmaiņām nav jāveic atkārtota būvprojekta ekspertīze, tādēļ tās ir praktiski neizsekojamas. Pilna
izpildprojekta un izmaiņu risinājumu (ko varētu iesniegt arī elektroniskā formā, lai optimizētu materiālu
uzglabāšanas resursus) esamība uzlabotu rekonstrukciju projektēšanas efektivitāti.
5. Likumdošanā noteikt to būvdarbu apjomu, kuru kontrole būvlaukumā obligāti jāveic arī
pašvaldības būvinspektoram (analogi Lielbritānijas praksei).
Šāds regulējums dotu skaidru priekšstatu par būvinspektora darba apjomu būvlaukumos un palielinātu
būvinspektora, kā valsts pārstāvja būvniecības kontrolē, atbildību par nozīmīgo konstrukciju izbūves kvalitāti.
Šāda prakse veiksmīgi darbojas Lielbritānijā un ir realizējama arī Latvijas likumiskās bāzes ietvaros, ieviešot
izmaiņas vispārīgajos būvnoteikumos.
6. Nepieciešams izstrādāt būvniecības procesam obligāti piemērojamo likumdošanas normu un
standartu sarakstu (analogi Lielbritānijas un Vācijas praksei).
Šāda saraksta esamība uzlabotu projektēšanas darbu efektivitāti, skaidri nosakot, kuri normatīvi ir obligāti
piemērojami, kā arī padarītu pārskatāmu projektēšanas, darbu veikšanas un kvalitātes kontroles procesu, jo
būtu obligāti piemērojamo likumdošanas aktu saraksts (tai skaitā valsts vai iso standartu saraksts) uz kuriem
var atsaukties kontrolējošā institūcija.
7. Izstrādāt standartus būvekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un ēku uzturēšanas
obligāti veicamo pasākumu izpildes kvalitātei un šo pasākumu veikšanas kontrolei.
Standartu esamība veiktu būvniecības inženieru pakalpojumu tirgus kontroli, izslēdzot no tirgus uzņēmējus un
inženierus, kas savu darbību balsta uz formālu likumdošanā minimāli noteikto prasību izpildi. Tas, savukārt,
paaugstinātu projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšanas kvalitāti un iesaistīto pušu
atbildību par veikto pienākumu izpildi attiecīgi uzlabojot arī būvniecības kvalitāti kopumā.
18

8. Noteikt stingrākas prasības būvniecības reglamentētās sfēras dalībniekiem patstāvīgas prakses
tiesību iegūšanai, tai skaitā profesionālās pieredzes un izglītības jomā. Veikt stingrāku patstāvīgo
prakses tiesību izmantošanas kontroli.
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3. Izmantotā literatūra, informācijas avoti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Building Act 1984, England and Wales;
Building (Scotland) Act 2003;
http://www.planningportal.gov.uk;
http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations/approveddocuments;
https://www.gov.uk/building-regulations-competent-person-schemes;
http://www.competentperson.co.uk/;
http://www.labc.uk.com/About-Us;
http://www.cic.org.uk/services/register.php;
https://www.gov.uk/competent-person-scheme-current-schemes-and-how-schemes-areauthorised#types-of-building-work;
Bauplanungsrecht Deutschland;
Baugesetzbuch (http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/index.html);
Bauordnungsrecht(http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlrBauOBY2007rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr);
https://www.dibt.de/en/fields_of_activity/data/Muster-LTB_02_2013.pdf;
https://www.dibt.de/en/DIBt/data/Amtliche_Mitteilungen/3_2013.pdf;
https://www.dibt.de/en/Fields_of_activity/data/BRL_2013_2.pdf;
http://www.ingbw.de/ingenieurkammer.html;
http://www.bayika.de/;
http://www.stmi.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauordnungundvollzug/index.p
hp
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Pielikums 1

Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Lielbritānijā
Tabula 2
Iesaistītās puses

Pasūtītājs

Projektēšanas pieteikuma
sagatavošanas stadija

Dod uzdevumu būvniecības ieceres
dokumentu
izstrādei,
nolīgst
projektētāju vai projekta vadītāju, kas
sagatavo
plānošanas
atļaujas
pieprasījumam
nepieciešamos
dokumentus, iesniedz dokumentus
būvvaldē (ja to nedara projektētājs vai
projekta vadītājs).
Izvēlas būvniecības veidu:
1.
Tradicionālā
būvniecība
–
Būvuzņēmējs būvē noteiktu būvapjomu
par noteiktu galīgās summas līgumu,
Pasūtītājs atbild par tehniskā projekta
izstrādi un projekta komandu.
2.
Apvienotā
projektēšana
un
būvniecība – Pasūtītājs nolīgst
būvuzņēmēju, kas saskaņā ar noteiktu
budžetu un darba programmu veic
būvprojekta izstrādi un būvdarbus. Šādā
gadījumā pasūtītājs var norīkot
konsultantu, kas pārrauga darbus.
3. Divu pakāpju tendera procedūra –
zināma kā „open book” sistēma.
4. Publiskā – privātā partnerība
5. Vadības nolīgšana – šī procedūra ļauj
uzsākt darbus vēl pirms pilna tehniskā
projekta izstrādes.
6. Būvniecības vadība – tiek nolīgts
projekta vadītājs, kas vada uzņēmēju
izvēli, paralēli vadot projektētāju grupu.
7. Ietvaru līgumi – būvniecība, kur
būvniecības sākumposmā tiek panākta
vienošanās ar ierobežotu piegādātāju
skaitu.
(http://designguidance.skillsfundingagency.
bis.gov.uk/process/construction/procureme
nt-methods/)

Būvprojekta izstrādes stadija
atbilstoši būvnoteikumiem

Būvprojekta akcepta stadija (vairāki
varianti skat.1.nodaļu)

Paziņojuma par darbu
uzsākšanu izsūtīšana vietējai
būvvaldei

Izvēlas veidu kādā saņemt būvprojekta akceptu
(Vietējās būvvaldes akcepts – 3 varianti:
1. Iesniegt izstrādāto būvprojektu saskaņošanai
vietējā būvvaldē (Building control service of local
authority), kas ir maksas pakalpojums. Būvvalde
pēc projekta izskatīšanas sniedz atzinumu par tā
atbilstību būvnoteikumiem, vai arī sniedz
ieteikumus projekta izmaiņu veikšanai. Pēc šāda
scenārija veiktiem darbiem būvvalde izsniedz
darbu pabeigšanas aktu (completion certificate).

Dod uzdevumu projektētājam,
pieprasa
noteikumus
no
inženiertīklu
īpašniekiem
pieslēgumu veikšanai (ja šis
pienākums nav deleģēts projekta
vadītājam,
neatkarīgajam
būvinspektoram
vai
projekta
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
vadītājam)
/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpresiteappro
val/buildingnotice)

Sniedz paziņojumu būvvaldei par
būvdarbu uzsākšanu (Building
notice),
Atbild
par
būvniecībai
nepieciešamo atļauju sagatavošanu
un saņemšanu (ja šis pienākums
netiek deleģēts projekta vadītājam
vai neatkarīgajam būvinspektoram)
izvēlas, kas veiks būvdarbu kontroli,
gadījumā,
ja
tiek
izvēlēts
neatkarīgais būvinspektors, tad
nosūta par to paziņojumu būvvaldei
(initial notice)

3. Nelikumīgi veikto darbu legalizēšana. (http://www.planningportal.gov.uk/build
(Regularisation) Šī procedūra ir paredzēta, lai ingregulations/howtogetapproval/howto
vecinātu iedzīvotāju, kas ir nelikumīgi vai getapproval/)
neatbilstoši uzbūvētu būvju īpašnieki, vēlmi
legalizēt būvdarbus. Šī procedūra notiek
individuāli, vienojoties ar attiecīgā apgabala
būvvaldi.
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpresiteappro
val/regularisation)

Valsts apstiprināta neatkarīgā būvinspektora
projekta akcepts (Fiziska vai juridiska persona);
Kompetenta projektētāja apliecinājums. Kopš
2002.gada projektētājiem ir atļauts pašiem
apliecināt, ka viņu darbs atbilst visām
būvniecības regulām un noteikumiem. Šo
noteikumu ieviešana tika pamatota ar mērķi
paaugstināt nozares kvalifikācijas līmeni un ļaut
uzņemties projektētājiem papildus atbildību par

Ēkas nodošana
ekspluatācijā

Ir atbildīgs par kopējo būvniecības
procesa
norisi
atbilstoši
būvnoteikumiem (var deleģēt šo
funkciju projekta vadītājam vai arī
neatkarīgajam
būvinspektoram
(approved inspector)),

(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpresiteappro
val/fullplans)

2. Neskaņot būvprojektu būvvaldē. Iesniegt
paziņojumu par būvniecības uzsākšanu.
(Building notice) Šī procedūra pārsvarā ir
piemērota maza apjoma būvdarbiem. Šajā
gadījumā ir jābūt pārliecībai, ka visi projekta
risinājumi atbilst būvnoteikumu prasībām, jo,
gadījumā, ja būvvalde konstatē neatbilstību
kādiem no būvnoteikumiem, tad būvdarbi ir
jāpārtrauc un jāveic izmaiņas gan būvprojektā,
gan jau izbūvētajās konstrukcijās, lai tās atbilstu
būvnoteikumu prasībām. Pēc šāda scenārija
veiktiem darbiem būvvalde neizsniedz darbu
pabeigšanas aktu (completion certificate).

Būvdarbi

Atbild par būvniecības kontroles
procesa veida izvēli - izmantot
vietējās būvvaldes būvinspekcija
(Building control service) vai arī
valsts apstiprinātu inspektoru
(Approved
inspector).
Šīs
amatpersonas veic būvniecības
kontroli valsts vārdā un neatbild par
būvdarbu kopējo kvalitāti un
atbilstību
darbu
veikšanas
tehnoloģijai.
(http://www.planningportal.gov.uk/build
ingregulations/howtogetapproval/howto
getapproval/bconsiteapproval/onsiteap
proval)

Atbild par būvvaldes informēšanu
par darbu posmu pabeigšanu un
būvvaldes pārstāvju aicināšanu uz
būvlaukumu
(http://www.planningportal.gov.uk/build
ingregulations/howtogetapproval/howto
getapproval/bconsiteapproval/siteinspe
ctions)

Atbild
par
uzraugošās
institūcijas informēšanu par
būvniecības
pabeigšanu,
atbild
par
speciālista
nolīgšanu
ēkas
energoefektivitātes sertifikāta
sagatavošanai
(kopš
2002.gada)

Pielikums 1

Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Lielbritānijā
Tabula 2
Iesaistītās puses

Projektēšanas pieteikuma
sagatavošanas stadija

Būvprojekta izstrādes stadija
atbilstoši būvnoteikumiem

Būvprojekta akcepta stadija (vairāki
varianti skat.1.nodaļu)

Paziņojuma par darbu
uzsākšanu izsūtīšana vietējai
būvvaldei

Būvdarbi

Ēkas nodošana
ekspluatācijā

-

Atbild par izbūvēto būvprojekta
risinājumu
atbilstību
būvnoteikumiem
(Approved
documents)

-

Ir atbildīgs par kopējo būvniecības
procesa
norisi
atbilstoši
būvnoteikumiem,
atbild par būvvaldes informēšanu
par darbu posmu pabeigšanu un
būvvaldes pārstāvju aicināšanu uz
būvlaukumu
(ja pasūtītājs ir nolīdzis projekta
vadītāju)

savu darbu, kas turpmāk ļauj pasūtītājam
samazināt izmaksas par būvprojekta akceptu
citās iestādēs vai organizācijās (pilna informācija
https://www.gov.uk/building-regulations-competentperson-schemes)

Trešās
puses
apliecinājums.
Tā
ir
materiālu/iekārtu ražotāju izstrādāta materiālu,
iekārtu, montāžas tehnoloģijas un darbinieku
apmācības shēma, kuras pilna izmantošana
būvdarbu veikšanā ļauj aizvietot projekta
akceptu. Tomēr šī shēma pirms darbu
uzsākšanas ir jāsaskaņo būvvaldē
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
/howtogetapproval/wheretogetapproval/performance
standards/performancestandards)
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
/howtogetapproval/wheretogetapproval/))

Projektētājs

Sagatavo būvniecības pieteikumam
nepieciešamo dokumentu minimumu,
iesniedz to būvvaldē (iespējams ar
elektroniski
caur
centralizētu
būvniecības plānošanas mājas lapu http://www.planningportal.gov.uk )
(šī atbildība var tikt deleģēta pasūtītāja
nolīgtam projekta vadītājam)

Veic būvprojekta izstrādi atbilstoši
būvniecības likumam (Anglijā un
Velsā tie ir Building Act 1984,
Skotijā tie ir Building (Scotland) Act
2003) un standartiem (Approved
documents
–
atrodami
http://www.planningportal.gov.uk/b
uildingregulations/approveddocum
ents/)
atbild par būvprojekta risinājumu
atbilstību augstāk minētajiem
dokumentiem

Apliecina, ka visi būvprojekta risinājumi atbilst
būvnoteikumiem un standartiem
(ja Pasūtītājs ir izvēlējies šādu būvprojekta
akcepta modeli), saskaņā ar Competent person
schemes
(pilna
informācija
https://www.gov.uk/building-regulationscompetent-person-schemes) un sertificēto
personu
reģistru
(http://www.competentperson.co.uk/)

*Projekta vadītājs
(Project manager)

Sagatavo būvniecības pieteikumam
nepieciešamo dokumentu minimumu,
iesniedz to būvvaldē (iespējams ar
elektroniski
caur
centralizētu
būvniecības plānošanas mājas lapu http://www.planningportal.gov.uk )

Vada
būvprojekta
izstrādes
procesu,
seko
būvprojekta
risinājumu
atbilstībai Organizē projekta akcepta procedūras izvēli un
būvnoteikumiem un standartiem, kā procesu
arī projekta budžeta ievērošanai
(ja Pasūtītājs ir nolīdzis projekta vadītāju)
(ja Pasūtītājs ir nolīdzis projekta
vadītāju)

Sniedz paziņojumu būvvaldei par
būvdarbu uzsākšanu (Building
notice),
Atbild
par
būvniecībai
nepieciešamo atļauju sagatavošanu
un saņemšanu
(ja Pasūtītājs ir nolīdzis projekta
vadītāju)

Būvvalde
(Building control
service of local
authority)

Saņem
būvniecības
pieteikuma
dokumentu kopumu, būvvaldes izskata
pieteikuma
atbilstību
teritorijas
plānojuma noteikumiem un izsniedz
plānošanas uzdevumu. Plānošanas
pieteikuma izskatīšanas laikā notiek
būvniecības
ieceres
publiskā
apspriešana, kā arī informācijas
pieprasīšana no dabas aizsardzības,

Veic būvprojekta akceptu, ja Pasūtītājs ir
izvēlējies kādu no būvvaldes pakalpojumu
variantiem (1.Iesniegt pilnu
izstrādāto
būvprojektu saskaņošanai vietējā būvvaldē
(Building control service of local authority), kas ir
maksas pakalpojums. Būvvalde pēc projekta
izskatīšanas sniedz atzinumu par tā atbilstību
būvnoteikumiem, vai arī sniedz ieteikumus
projekta izmaiņu veikšanai. Pēc šāda scenārija

Pieņem būvniecības paziņojumu,
paziņo būvvaldes kontroles grafiku
būvdarbu laikā un obligāti
kontrolējamo konstrukciju un darbu
sarakstu. Atbild par vispārējo
būvniecības procesa kontroli.

-

Atbild
par
uzraugošās
institūcijas informēšanu par
būvniecības
pabeigšanu,
atbild
par
speciālista
nolīgšanu
ēkas
energoefektivitātes sertifikāta
sagatavošanai
(kopš
2002.gada)
(ja pasūtītājs ir nolīdzis
projekta vadītāju)
Veic galveno būvdarbu etapu Sagatavo aktu par ēkas
kontroli
nodošanu
ekspluatācijā
(atšķiras katrai būvei un par (Completion certificate).
kontrolēto etapu apjomu tiek
paziņots būvētājam pirms darbu Ja būvvalde nav uzraudzījusi
uzsākšanas), parasti šie etapi ir: būvdarbus (izvēlēts cits
būvbedre,
pamati
(pirms variants)
būvdarbu
aizbēršanas), hidroizolācija (pirms pabeigšanas
akta
aizsegšanas),
būvkonstrukcijas sagatavošanas
no

Pielikums 1

Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Lielbritānijā
Tabula 2
Iesaistītās puses

Projektēšanas pieteikuma
sagatavošanas stadija

Būvprojekta izstrādes stadija
atbilstoši būvnoteikumiem

kultūras pieminekļu aizsardzības, ceļu
departamenta u.tml. institūcijām, lai
noskaidrotu
īpašos
nosacījumus
projektēšanas veikšanai

*Neatkarīgs
būvinspektors
(approved
inspector)

-

Būvprojekta akcepta stadija (vairāki
varianti skat.1.nodaļu)

Paziņojuma par darbu
uzsākšanu izsūtīšana vietējai
būvvaldei

veiktiem darbiem būvvalde izsniedz darbu
pabeigšanas aktu (completion certificate).
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregula
tions/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpre
siteapproval/fullplans)
2. Saņemts paziņojumu par būvniecības
uzsākšanu. (Building notice) Šī procedūra
pārsvarā ir piemērota maza apjoma būvdarbiem.
Šajā gadījumā ir jābūt pārliecībai, ka visi projekta
risinājumi atbilst būvnoteikumu prasībām, jo,
gadījumā, ja būvvalde konstatē neatbilstību
kādiem no būvnoteikumiem, tad būvdarbi ir
jāpārtrauc un jāveic izmaiņas gan būvprojektā,
gan jau izbūvētajās konstrukcijās, lai tās atbilstu
būvnoteikumu prasībām. Pēc šāda scenārija
veiktiem darbiem būvvalde neizsniedz darbu
pabeigšanas aktu (completion certificate).
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregula
tions/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpre
siteapproval/buildingnotice)
3. Nelikumīgi veikto darbu legalizēšana.
(Regularisation) Šī procedūra ir paredzēta, lai
vecinātu iedzīvotāju, kas ir nelikumīgi vai
neatbilstoši uzbūvētu būvju īpašnieki, vēlmi
legalizēt būvdarbus. Šī procedūra notiek
individuāli, vienojoties ar attiecīgā apgabala
būvvaldi.
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregula
tions/howtogetapproval/howtogetapproval/bcpre
siteapproval/regularisation))
Saskaņo materiālu piegādātāja darbu veikšanas
shēmu, ja Pasūtītājs ir izvēlējies šādu
būvprojekta akcepta variantu.
Vada
būvprojekta
izstrādes
procesu,
seko
būvprojekta
risinājumu
atbilstībai
būvnoteikumiem un standartiem, kā
arī projekta budžeta ievērošanai,
atbild par būvprojekta risinājumu
atbilstību būvnoteikumiem un
standartiem
(ja Pasūtītājs ir nolīdzis neatkarīgo
būvinspektoru)

Valsts apstiprināta neatkarīgā būvinspektora
projekta akcepts (Fiziska vai juridiska persona),
būvinspektors ir atbildīgs par būvprojekta
risinājumu atbilstību būvnoteikumiem un
standartiem
(ja Pasūtītājs ir izvēlējies šādu būvprojekta
akcepta scenāriju)

Būvdarbi
(pirms aizsegšanas). Gadījumā, ja
būvvalde atklāj neatbilstību starp
veiktajiem darbiem un normatīvo
aktu prasībām, tad tai ir tiesības
apturēt darbus un pieprasīt veikto
darbu pārbūvi atbilstoši normatīvu
prasībām.
(http://www.planningportal.gov.uk/b
uildingregulations/howtogetapprova
l/howtogetapproval/bconsiteapprov
al/siteinspections)
(http://www.planningportal.gov.uk/b
uildingregulations/howtogetapprova
l/howtogetapproval/bconsiteapprov
al/enforcementappeals)

Sniedz paziņojumu būvvaldei par
būvdarbu uzsākšanu (Building
notice),
Atbild
par
būvniecībai
nepieciešamo atļauju sagatavošanu
un saņemšanu (ja Pasūtītājs ir
nolīdzis neatkarīgo būvinspektoru)

Ir atbildīgs par kopējo būvniecības
procesa
norisi
atbilstoši
būvnoteikumiem,
atbild par būvvaldes informēšanu
par darbu posmu pabeigšanu un
būvvaldes pārstāvju aicināšanu uz
būvlaukumu
(ja pasūtītājs ir nolīdzis neatkarīgo
būvinspektoru)
Šīs amatpersonas veic būvniecības
kontroli valsts vārdā un neatbild par
būvdarbu kopējo kvalitāti un
atbilstību
darbu
veikšanas
tehnoloģijai.

Ēkas nodošana
ekspluatācijā
uzraugošās instances puses,
saņem šo aktu.
Lai gan tas nav obligāti, pirms
ēkas
pieņemšanas
ekspluatācijā, būvvalde var
veikt būves pārbaudi.
(http://www.planningportal.g
ov.uk/buildingregulations/ho
wtogetapproval/howtogetapp
roval/bconsiteapproval/onsit
eapproval)

Sagatavo aktu par ēkas
nodošanu
ekspluatācijā
(Completion certificate).
Iesniedz akts par ēkas
nodošanu
ekspluatācijā,
pašvaldības būvinspekcijā.

Pielikums 1

Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Lielbritānijā
Tabula 2
Iesaistītās puses

Projektēšanas pieteikuma
sagatavošanas stadija

Būvprojekta izstrādes stadija
atbilstoši būvnoteikumiem

Būvprojekta akcepta stadija (vairāki
varianti skat.1.nodaļu)

Paziņojuma par darbu
uzsākšanu izsūtīšana vietējai
būvvaldei

Būvdarbi

Ēkas nodošana
ekspluatācijā

(http://www.planningportal.gov.uk/b
uildingregulations/howtogetapprova
l/howtogetapproval/bconsiteapprov
al/onsiteapproval)

Materiālu
piegādātāji

-

-

Sniedz Trešās puses apliecinājumu. Sagatavo
informāciju shēmas saskaņošanai būvvaldē
pirms darbu uzsākšanas
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregula
tions/howtogetapproval/wheretogetapproval/perf
ormancestandards/performancestandards)
(http://www.planningportal.gov.uk/buildingregula
tions/howtogetapproval/wheretogetapproval/))
Atbild par shēmas atbilstību būvnoteikumiem un
standartiem.

Sagatavo informāciju materiālu
iestrādes shēmas pielietošanai
būvlaukumā objekta vajadzībām,
Atbild par shēmas atbilstību
būvnoteikumiem un standartiem.

Piegādā normatīvajiem aktiem
atbilstošus izstrādājumus, sniedz
izcelsmes un atbilstības informāciju
par
piegādātajiem
būvizstrādājumiem.

-

Veic būvdarbus savas sertificētās
atbildības sfēras ietvaros. Jābūt
iesaistītam competent person
scheme sistēmā.
(https://www.gov.uk/competentperson-scheme-current-schemesand-how-schemes-areauthorised#types-of-building-work)
Atbild par izbūvēto darbu atbilstību
būvprojektam.

Sertificēti
būvuzņēmēji vai
meistari

-

Ēku
energoefektivitāte
s speciālists

-

-

-

-

Lielbritānijā ir obligāti jāsaņem
atļaujas sekojošiem darbu veidiem:
1. Atļauja darbam ar azbestu;
2. Būvgružu izvešanas atļauja;
3. Apkures iekārtu uzstādīšanas
drošības atļauja;
4. Atļauja sastatņu uzstādīšanai;
5. Atļauja freonu saturošo iekārtu
utilizācijai.
(http://www.clickdocs.co.uk/constru
ction-licences.asp)

-

-

-

-

Sagatavo
energoefektivitātes
sertifikātu.

ēkas

Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Vācijā
Pielikums Nr.2
Tabula Nr.5
Iesaistīto pušu pienākumi / atbildība Vācijā
Iesaistītās puses

Pasūtītājs

Projektētājs

Projektēšanas pieteikuma
sagatavošanas stadija
Dod uzdevumu būvniecības ieceres
dokumentu
izstrādei,
nolīgst
projektētāju, kas sagatavo plānošanas
atļaujas pieprasījumam nepieciešamos
dokumentus, iesniedz dokumentus
būvvaldē (ja to nedara projektētājs)
Sagatavo būvniecības pieteikumam
nepieciešamo dokumentu minimumu,
iesniedz to būvvaldē
(šis posms nav obligāts, ir iespējams
veikt būvprojekta izstrādi atbilstoši
būvniecības
likumdošanai
un
būvniecības procesu uzsākt ar
izstrādāta būvprojekta iesniegšanu
akceptam)

Būvprojekta izstrādes stadija
atbilstoši būvnoteikumiem
Dod
uzdevumu
projektētājam,
pieprasa noteikumus no inženiertīklu
īpašniekiem pieslēgumu veikšanai (ja
šis pienākums nav deleģēts
projektētājiem)
Veic būvprojekta izstrādi atbilstoši
būvniecības likumu kodeksam un
obligāti piemērojamiem standartiem
(https://www.dibt.de/en/fields_of_activ
ity/data/Muster-LTB_02_2013.pdf)
atbild par būvprojekta risinājumu
atbilstību
augstāk
minētajiem
dokumentiem

Būvprojekta akcepta stadija

-

Ēkas nodošana ekspluatācijā

Ir atbildīgs par kompetentu speciālistu piesaisti Atbild par uzraugošās institūcijas
būvdarbu izpildei
informēšanu par būvniecības pabeigšanu

Apliecina, ka visi būvprojekta
risinājumi atbilst būvnoteikumiem
Sniedz apliecinājumu būvvaldei, ka darbi
un
standartiem,
iesniedz
Atbild par izbūvēto būvprojekta risinājumu
ir izpildīti saskaņā ar būvprojekta
būvprojektu un visu pakārtoto
atbilstību būvnoteikumiem
risinājumiem
dokumentu komplektu (BK daļas
aprēķins, situmizolācijas aprēķins
u.tml) būvvaldē akceptam

Ja tiek pieprasīti, izsniedz noteikumus
būvprojektēšanai

-

Veic būvprojekta pārbaudi
atbilstoši
likumdošanas
prasībām,
pārbauda
būvkonstrukciju
aprēķinu,
gadījumā, ja būvprojekts atbilst
visām likumdošanas normu
prasībām, sniedz būvprojekta
akceptu

Materiālu
piegādātāji

-

-

-

Sertificēti
būvuzņēmēji vai
meistari

-

-

-

Būvvalde

Būvdarbi

Veic galveno būvdarbu etapu kontroli
(atšķiras katrai būvei un par kontrolēto etapu
apjomu tiek paziņots būvētājam pirms darbu
uzsākšanas). Gadījumā, ja būvvalde atklāj
neatbilstību starp veiktajiem darbiem un
normatīvo aktu prasībām, tad tai ir tiesības apturēt
darbus un pieprasīt veikto darbu pārbūvi atbilstoši
normatīvu prasībām.
Piegādā normatīvajiem aktiem atbilstošus
izstrādājumus, sniedz izcelsmes un atbilstības
informāciju par piegādātajiem būvizstrādājumiem
Veic būvdarbus savas sertificētās atbildības
sfēras ietvaros. Jābūt iesaistītam sertificētam
attiecīgās pavalsts inženieru kamerā (vadošajam
personālam).
(piemēram,
http://www.ingbw.de/ingenieurkammer/ueberuns.html)
Atbild par izbūvēto darbu atbilstību būvprojektam.

Veic ēkas pārbaudi (aptuveni 10% no
visām ēkām), sagatavo aktu par ēkas
pieņemšanu ekspluatācijā, ja ir veikusi
pārbaudi. Ja pārbaude nav veikta 2
nedēļu
laikā
pēc
paziņojuma
iesniegšanas būvvaldei, īpašniekam ir
tiesības uzsākt būves ekspluatāciju.
-

-

