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Kas ir būvniecības process būvniecībā XXI gadsimtā. Ko ir jāspēj nodrošināt 
kompānijai, kas uzņemas realizēt mūsdienu būvniecības projektu? Kā tiek 
nodrošināta kvalitāte no būvniecības organizācijas puses? Pieredze par 
sadarbību ar Pasūtītāju, Arhitektu un Būvuzraudzības organizāciju. Veiksmes 
un neveiksmes.
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RBSSKALS#
 Dibināts 1992.gadā#
 Vidējais strādājošo skaits uzņēmumā 700 darbinieki#
 Būvniecībā apgūtais apjoms gadā, 75milj., eiro#
 Standarti un sertifikāti - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001#
 Biedrība "Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība" (BASP) #
 Latvijas Būvinženieru Savienība (LBS)#
 Biedrība "Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome" (LIBP)#
 Latvijas Elektriķu brālība#
 Darba  Devēju Konfederācija#
 Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera#
 Passive House Latvija#



KONFERENCES MĒRĶIS#
"

Sakārtot kritērijus, lai kvalitāte būvniecībā kļūtu 
mērāms lielums.&



KVALITĀTE?#



Kvalitāte ir izstrādājuma vai pakalpojuma īpašību un raksturojumu kopums, kurš 
nosaka to spēju apmierināt noteiktas vai paredzamās vajadzības.#
#
#
Kvalitātes jēdziena sarežģītība slēpjas tā daudznozīmīgumā, respektīvi, 
kvalitātes jēdzienu var skatīt no filozofiskā, sociālā, ekonomiskā, tehniskā un 
cita viedokļa.#
#
#
Konkurences cīņā kvalitāte kopā ar jaunievedumiem veido vienīgo, bet pašu 
iedarbīgāko ieroci.#



Kvalitāte ir izstrādājuma vai pakalpojuma īpašību un raksturojumu kopums, kurš 
nosaka to spēju apmierināt noteiktas vai paredzamās vajadzības.#
#
#
Kvalitātes jēdziena sarežģītība slēpjas tā daudznozīmīgumā, respektīvi, 
kvalitātes jēdzienu var skatīt no filozofiskā, sociālā, ekonomiskā, tehniskā un 
cita viedokļa.#
#
#
Konkurences cīņā kvalitāte kopā ar jaunievedumiem veido vienīgo, bet pašu 
iedarbīgāko ieroci.&



PAR KO MĒS NERUNĀJAM#
#
#

Būvuzņēmums ir uzņēmums, kas tiek pieņemts kā valsts ilgtermiņa 
sociālais partneris?#

#
VAI#
#

Būvuzņēmums ir uzņēmums, kas sevī apmierina merkantīlas 
vajadzības par peļņu?#



PAR KO MĒS NEGRIBAM RUNĀT#
#
#

Valsts būvniecību pāraugošās institūcijas ir uzņēmēja ilgtermiņa 
sociālais partneris?#

#
VAI#
#

Valsts būvniecību pārraugošajām institūcijām ir tikai reprezentatīva 
loma?#
#



PAR KO MĒS BAIDĀMIES RUNĀT#
#

#
Par patiesu cenu un patiesu situācijas novērtējumu.#
#
#



Uzņēmuma redzamā daļa, kurai ir 
kvalitātes vērtēšanas kritēriji."
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Jahtas kopējā svara attiecība pret ķīļa 
svaru nodrošina jahtas gaitas 
stabilitāti.&



VEIKSME / NEVEIKSME&



Ko jāspēj nodrošināt kompānijai, kas uzņemas realizēt 
mūsdienu būvniecības projektu&

#
   Uzņemties atbildību par kvalifikāciju, kompetenci, kvalitāti.#

Būt pašpietiekamai vērtējumos starp ekonomisko izdevīgumu un 
sociālo atbildību.#



Ko mēs sagaidām, lai varētu iziet citā sadarbības līmenī un kas 
būtu darāms, lai ieviestu vienādus, kvalitāti mērāmus 
lielumus:#
#
Vienoti, salīdzināmi konkurences noteikumi, katrā no 

dalības sektoriem;#
Vienotas un salīdzināmas atbildības abām līguma 

slēdzeja pusēm, katrā no dalības sektoriem.#



VEIKSMI."


