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Sertificēti speciālisti
- Sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā (agrāk 

– sertificēts energoauditors)

- Sertificēts speciālists ēku tehniskā apsekošanā

- Sertificēts speciālists būvprojektu ekspertīzē

- Sertificēts speciālists ēku nojaukšanas darbu vadīšanā

- …

Akreditētas sertificējošās institūcijas

- Latvijas Būvinženieru savienības būvniecības speciālistu 

sertifikācijas institūcija

- Mācību un konsultāciju centrs ABC 

- Agrāk arī PSI grupa

- …
Sertifikācija ir maksas procedūra - to veic komercuzņēmumi

Akreditāciju veic LATAK (Latvijas nacionālās akreditācijas birojs)

Akreditācijas procesam jānodrošina sertifikācijas kvalitāte – vai 

tā ir garantēta?
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Pieredze sertificējot energoauditorus

- Kļūdās elementāros aprēķinos (piem., aprēķina platība);

- «Copy – paste» kūdas;

- Nepietiekama inženierfizikālā izpratne par procesiem un sistēmām ēkā;

- Nepietiekama dažādo ar energosertifikāciju saistīto normatīvo aktu un 

atbilstošos EN standartu pārzināšana;

- Neizmanto pārbaudītus un LBN «Ēku energoefektivitātes aprēķina metode» 

atbilstošus aprēķinu rīkus – kalkulators ir nedrošs palīgs!;

- Izmanto citiem mērķiem vai citu valstu normatīvajai bāzei atbilstošus rīkus 

(piem., PHPP,…);

- Pierasts aizpildīt formulārus (ES vai izmešu kvotu tirdzniecība) 

līdzfinansējuma saņemšanai, bet nav pieredzes Energosertifikāta un tā 

pielikumu sagatavošanā, jo tas pagaidām maz pieprasīts;

- Relatīvi neliels skaits regulāri strādājošu un pieredzējušu energoauditoru;

- Konkurence (bet ne visai veselīga) sertificējošo organizāciju starpā;

- Ļoti pasīvs profesionālās organizācijas  (Latvijas Energoauditoru asociācija) 

darbs
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Ministru kabineta noteikumi Nr.444

Rīgā 2001.gada 16.oktobrī (prot. Nr.50 8.§)

Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana"

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā 

apsekošana".

2. Būvju tehniskā apsekošana (turpmāk — apsekošana) ir būvju, to daļu, kā arī 

iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu 

komplekss.

…

5. Apsekojot būves, ievēro Latvijas būvnormatīvus un to Latvijas nacionālo 

standartu prasības, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija ir publicējusi laikrakstā 

"Latvijas Vēstnesis".

6. Būves apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā 

persona (turpmāk — apsekotājs). Minētā persona ir atbildīga par apsekošanas 

kvalitatīvu izpildi.

…

11. Apsekošanas uzdevumā norāda objektā veicamo apsekošanas darbu apjomu 

un, ja nepieciešams, to detalizācijas pakāpi, kā arī apsekošanas gaitā 

izstrādājamos teksta, grafiskos, fotofiksācijas un citus materiālus.

Piemērs - izvilkumi no LBN 405-01
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15. Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā 

(turpmāk — atzinums), kura ieteicamais saturs noteikts šī būvnormatīva pielikumā. 

Ņemot vērā apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta  specifiku un veikto 

apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās 

sadaļas. Atzinumam var pievienot šādus apsekošanas gaitā izstrādātos 

materiālus:

15.1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, 

fasādes);

15.2. uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu 

(grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus 

apsekošanas zīmējumus;

15.3. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un 

raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas);

15.4. specializēto dienestu sastādītos aktus un citus dokumentus (monitoringa 

rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus).

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.785)

16. Atzinumu var papildināt atbilstoši šī būvnormatīva 11.punktā minētajam 

apsekošanas uzdevumam.

Izvilkumi no LBN 405-01
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Apsekojuma ieteicamā forma no LBN 405-01
Pielikums  

Latvijas būvnormatīvam LBN 405-01  

"Būvju tehniskā apsekošana" 

(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

Tehniskās apsekošanas atzinums 

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Atzinums izsniegts ________.gada _____.______________________________ 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. būves veids 

1.2. apbūves laukums (m
2
) 

1.3. būvtilpums (m
3
) 

1.4. kopējā platība (m
2
) 

1.5. stāvu skaits 

1.6. zemesgabala kadastra numurs 

1.7. zemesgabala platība (m
2
 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks 

1.9. būves pašreizējais īpašnieks 

1.10. būvprojekta autors 

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) 

1.13. būves konservācijas gads un datums 

1.14. būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads 

1.15. būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums 

2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo 

aktu prasībām 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

2.3. būves plānojums 

Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam 

 

4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 

cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju 

veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais nolietojums 

(%) 

4.1. pamati un pamatne 
 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu 

aizsardzība pret mitrumu. 

Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, 

poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. 

Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to 

apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 
 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu 

biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un 

tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra 

stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi 

raksturojošie rādītāji 

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 
 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls 

4.4. pašnesošās sienas 
 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 
 

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 
 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai 

šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu 

pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes 

(mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu 

rezultāti. Skaņas izolācija 

4.7. būves telpiskās noturības elementi 
 

4.8. 
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma  

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija 

un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. 

Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 

4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 
 

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 

4.10. kāpnes un pandusi 
 

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu 

iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes 

4.11. starpsienas 
 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija 

4.12. grīdas 
 

Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 
 

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi 

un markīzes 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi 
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Apsekojuma ieteicamā forma no LBN

7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika 

momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā 

lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes 

materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie 

priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. 

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām 

7.2. secinājumi un ieteikumi 

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu 

veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas 

nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi 

Tehniskā apsekošana veikta _______.gada _____.________________ 

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

Z.v. 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 

 

Spēkā līdz 30.06. 2015 
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Piemērs



Kritiski komentāri

- Absolūti neatbilst  ieteiktajai formai un tajā norādītajam saturam;

- Bija iesniegts arī apsekošanas uzdevums, kur bija jautājumi par 

elektroapgādi, apkuri, logu nomaiņu u.c. 

- Piemin un atsaucas uz DIN standartiem – Latvijā saistoši ir tikai tie EN

un ISO standarti, kuri ir adaptēti Latvijai (tiem norāde LVS) un uz kuriem 

ir norādes Latvijas normatīvajos dokumentos;

- Atsaucas uz konkrētu pētnieku izstrādnēm, kas tiešā veidā nav saistošas 

Latvijā;

- Nav konkrēti dabā uzmanīgi paskatījies uz apsekojamajām telpām 

(aplama norāde par PVC logiem, u.c.);

- Gramatiski un stilistiski paviršs teksts;

- Ir arī sertificētā speciālista firmas vadības paraksts un zīmogs, bet arī tie, 

acīm redzot, uzlikti nepaskatoties dokumentā… 

- Pēc darba apjoma neatkarīga novērtējuma šis pakalpojums ir arī būtiski 

(līdz 3 reizēm) sadārdzināts.

Ja vairāki sertificēti eksperti strādā šādi, tad Maximas traģēdija 

nav pārsteigums! 



Projekts tiek īstenots ar Eiropas sociālā fonda (ESF)  atbalstu,

projekta Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007

Paldies par uzmanību !


