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Ilze Oša, LV 

Kvalitātes politika 
būvniecības nozarei  
 
Ieskats nozari raksturojošos rādītājos, valsts 
regulējumā, izglītībā un prakses uzraudzībā, 
būvniecības informācijas sistēmā 
 



Marks Ledwell, UK 

 
Case study no Design-Build projekta Kanādā 
(infrastruktūras projekts, 60 M$, 1 gads), 
demonstrējot, kā Ģenerāluzņēmējs pievērš 
uzmanību 4 galvenajiem jautājumiem – inženieru 
izvēlei,  iepirkumiem, projektēšanai un būvniecībai, 
un uzsverot, cik svarīga ir kopēja kvalitātes 
pārvaldība šādā projektā 
 



Olav Berge, NO 

 
Prezentācija par kvalitātes nodrošināšanu būvju 
kontrolē no valsts puses. Par jaunas būvniecības 
normatīvo aktu sistēmas izveidi sākot ar 
1997.gadu un pēdējiem uzlabojumiem 2010.gadā. 
Uz izpildījumu vērsts regulējums, būvju izpildījuma 
kvalitāte un valsts uzdevumiem šajā sakarā. 
 



Anna Manchinska, POL 

 
Stāsts par kvalitātes kontroli Polijas 
būvizstrādājumiem. Par prasībām ražotājiem, 
kuriem dēļ kvalitātes trūkuma draud arī 
cietumsods, par valsts cīņu pret zemo kvalitāti. 
Informācija par neatbilstošo būvizstrādājumu 
“melno sarakstu”. 



Tomas Plauska, NL 

 
Stāsts par ilgtspējīgo domāšanu būvizstrādājumu 
iepirkumos pretstatā tradicionālajiem iepirkumiem. 
Consolis pieredze Zaļā iepirkuma īstenošanā. 
Tomas arī šodien ir šeit un prezentēs stāstu par 
mītiem un stereotipiem saistībā ar ilgtspējīgu 
būvniecību.  
 



James Torphey, CAN 

 
Stāsts nekustamo īpašumu attīstīšanu Baltijā, t.sk. 
Latvijā (Zolitūde) . Par saviem novērojumiem, kur 
pagātne cīnās ar nākotni, EN ar GOST, vietējie ar 
ārzemniekiem, kā arī par būvniecības pakalpojumu 
cenu starpību Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu/
Igauniju. 
  
 



Marika Treija, LV 

 
Prezentācija par būvprojektu kvalitāti Rīgas pilsētā, 
par tendencēm pēdējos gados, par projektu apriti 
būvvaldē, par attieksmi no projektu iesniedzējiem, 
par kļūdām inženierrisinājumos, arhitektūrā, vides 
dizainā, kultūras pieminekļu daļā, juridiskajos 
jautājumos. 
  
 



Jānis Šperbergs, LV 

 
Ģenerāluzņēmēja (Merks) pieredze par kvalitātes 
nodrošināšanu būvobjektos Latvijā. Par kvalitāti 
projektēšanā, būvniecībā un lietošanā. Zīmīgi, ka 
tie paši uzsvari, kas ārvalsts lektoru prezentācijās.  
  
 



Juris Grīnvalds, LV 

 
Būvmateriālu ražotāja prezentācija par 
Pasūtītājiem, kuri paši nezin, ko grib. Par 
būvniecības piegādes ķēdi, norādot, ka ķēde ir tik 
stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms, kā arī par 
zemākās cenas problemātiku iepirkumos. 
 



Svetlana Mjakuškina, LV 

 
Iepazīstināja ar PTAC lomu būvniecības kvalitātes 
nodrošināšanā un uzdevumiem saistībā ar Regulu 
305/2011. Arī tie paši uzsvari, ko lieto ārvalsts 
kolēģi. 
 



Gunārs Valinks, LV 

 
Par inženiera lomu kvalitātēs nodrošināšanā, par 
statistiku nozarē, par inženierpakalpojumu 
uzņēmumu zemo kapacitāti, par to, ka vidējais 
darbinieku skaits projektēšanas uzņēmumā  Latvijā 
= 2 cilvēki. Virkne piedāvājumi, ko un kā tālāk 
darīt, lai izvairītos no principa “pēdējais izslēdz 
gaismu” inženierpakalpojumu jomā. 
 



Zane Sauka, LV 

 
Par NVO piedāvājumu tālākai būvniecības nozares 
attīstībai, gan apmācību programmas ilgtspējīgas 
būvniecības sakarā (Green building profesional), 
gan normatīvās bāzes uzlabošanā, gan 
izaicinājumi Eiropas Savienībā līdz 2050.gadam. 
 



Balsojumā 5 hipotēzes 
Būvniecības regulējumā nepieciešams iestrādāt kvalitātes 
nodrošināšanas principus un motivāciju tos īstenot (95% atbalsts) 

Kvalitātes prasības jānosaka standartos (mandāti STK), būvnormatīvos 
(noteikumos) tikai galvenās prasības (89%) 

Kvalitātes prasību nodrošināšanu būvniecībā mēra pati nozare, valsts/
pašvaldība nodrošina kontroli ar adekvātām metodēm (83%) 

Publiskais pasūtītājs nosaka toni un ir paraugs privātajam pasūtītājam 
(publiskajā sektorā kvalitātes prasības ir augstākas) (89%) 

Publiskajā iepirkumā objektīvs vērtējums par būvniecības kvalitāti ir 
obligāts (98%) 



Kas	  jauns	  
Eiropas	  

Savienības	  
regulējumā	  
būvniecības	  
industrijai	  ?	  
James	  Drinkwater,	  WGBC	  



1,2 TEUR (9,9% GDP) 
14,9 M darba vietas 
(7,1%; 30%) 
£1 → £3 (UK) 



1. Construction 2020 Action Plan 

 
 
COM(2012) 433 final "Strategy for the sustainable 
competitiveness of the construction sector and its 

enterprises"  
 
 



5 key objectives 
(a) stimulating favourable investment conditions (finance 
and renovation); 
(b) improving the human-capital basis of the construction 
sector (skills); 
(c) improving resource efficiency, environmental 
performance and business opportunities (sustainability); 
(d) strengthening the Internal Market for construction 
(internal market); 
(e) fostering the global competitive position of EU 
construction enterprises (global competitiveness).  
 



Working structure 



2. Communication on Resource 
Efficiency Opportunities  

  
 

COM(2014) 445 final “Resource Efficiency 
Opportunities in the Building Sector”  

 
 



The New Policy - Summary 

•  Discuss objectives and indicators for 
assessing the sustainability of buildings 
(2014-2015) 

•  Discuss the practical implementation of a 
framework containing core indicators 
(2014-2015) 

•  Contribute to the development of this 
framework (2015-2016) 



The Network’s Proposal 
Process to agree an EU framework of common indicators and calculation 
methodologies on the performance of sustainable buildings based on the existing 
work of CEN/TC 350 and other relevant initiatives. 

Other	  relevant	  
iniGaGves	  1	  agreed,	  harmonised	  

framework	  for	  Europe	  	  



3. EU 2030 Climate and Energy  
The Directorate-General for Climate Action 

("DG CLIMA") 
 
EU 2030 framework for climate and energy policies 

“40-27-27”  
 
 



Targets 2030 
•  Reducing greenhouse gas emissions  

by at least 40% (20% - 2020, 80% - 2050) 
•  Increasing the share of renewable energy  

to at least 27% (20% - 2020) 
•  Increasing energy efficiency  

by at least 27% (20% - 2020) 
 
 



Kur esam 
mēs šobrīd 

un kurp 
vēlamies 
doties? 	  



Process vai Izpildījums 

	  	  	  	  	  	  	  

ExecuGon	  class	  3	  
[CC3/RC3	  +	  special	  technology]	  

Clients	  Quality	  System	  

ExecuGon	  class	  2	  
[CC2/RC2]	  	  

Constructors	  Quality	  System	  

ExecuGon	  class	  1	  [CC1/RC1]	  
Constructors	  Quality	  System	  



Indivīds vai Komanda 



Parastais iepirkums vai Zaļais iepirkums 



Aicinām pievienoties, lai iesaistītos 
ilgtspējīgas vides nodrošināšanā 

nākamajām paaudzēm! 
www.ibp.lv 


