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nav atjaunota 

Avots: L. Gaile “Implementation of the Eurocodes in Latvia: benefits and needs for further development” 

Tiltu projektēšana 

saskaņā ar EC 
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Avots: M. N. Fardis "Towards a second generation of European Standards on Eurocodes" 
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ģeotehniskā 

un seismiskā 

projektēšana 

Avots: M. N. Fardis "Towards a second generation of European Standards on Eurocodes" 



Eirokodeksa standarta saturs 

EIROKODEKSS 

 

(pamatteksts) 

PIELIKUMS  

(normatīvs) 

PIELIKUMS  

(informatīvs) 

Avots: M. N. Fardis "Towards a second generation of European Standards on Eurocodes" 



Eirokodeksa standarta saturs 

EIROKODEKSS 

 

(pamatteksts) 

PIELIKUMS  

(normatīvs) 

PIELIKUMS  

(informatīvs) 

NACIONĀLAIS 

PIELIKUMS 

Nacionālā līmenī noteiktie parametri 

(NDP) 

   vērtības un/vai klases, kurām    

Eirokodeksā dotas alternatīvas; 

   vērtības, kurām Eirokodeksā doti tikai 

simboli; 

   valstij raksturīgie dati; 

   pielietojamās procedūras, kurām 

Eirokodeksā dotas alternatīvas  

   lēmumus par informatīvo 

pielikumu piemērošanu; 

   atsauces uz pretrunā neesošu 

papildu informāciju, kura 

lietotājam palīdz piemērot 

Eirokodeksu 

Avots: M. N. Fardis "Towards a second generation of European Standards on Eurocodes" 



LVS/STK 30 priekšsēdētājs:  
prof.  Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš  
(Rīgas Tehniskā universitāte) 
e-pasts: leonids.pakrastins@rtu.lv 
 
Eirokodeksu apakškomitejas priekšsēdētāja:  
Dr. sc. ing. Līga Gaile  
(Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju 
asociācija (LBPA)) 
e-pasts: liga.gaile_1@rtu.lv 
 

LVS/STK 30  

«Būvniecība» 

LVS/STK 15  

«Autoceļi» 

LVS/STK 15 priekšsēdētājs:  
Imants Kaupe  
(Satiksmes ministrija) 
e-pasts: imants.kaupe@sam.gov.lv 
 
LVS/STK 15 sekretārs:  
Guntis Grāveris 
(VAS "Latvijas Valsts ceļi") 
e-pasts: guntis.graveris@lvceli.lv 
 

Tehniskās komitejas 



Nacionālo pielikumu izstrādes progress 

2015 – 100% 



Zaudējis spēku Spēkā 

01.01.2015. 

– 

LBN 206-99 “Koka konstrukciju 

projektēšanas normas” 

01.06.2015. 

LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona 

konstrukciju projektēšanas normas" 

 LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra 

konstrukciju projektēšanas normas" 

– 

– 

– 

08.06.2015. 

LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un 

pamatnes” 

LBN 214-03 "Ģeotehnika. Pāļu pamati un 

pamatnes" 

01.07.2015. 

 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" 

Izmaiņas LBN sistēmā 



Zaudējis spēku Spēkā 

01.01.2015. 

– 
LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju 

projektēšana” (EN 1993) 

LBN 206-99 “Koka konstrukciju 

projektēšanas normas” 

LBN 206-15 "Koka konstrukciju 

projektēšana“ (EN 1995) 

01.06.2015. 

LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona 

konstrukciju projektēšanas normas" 
LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju 

projektēšana” (EN 1992) 

 LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra 

konstrukciju projektēšanas normas" 

LBN 205-15 “Mūra būvkonstrukciju 

projektēšana” (EN 1996) 

– 
LBN 212-15 “Tērauda un betona kompozīto 

būvkonstrukciju projektēšana” (EN 1994) 

– 
LBN 213-15 “Alumīnija būvkonstrukciju 

projektēšana” (EN 1999) 

– 
LBN 215-15 “Seismiski izturīgu būvkonstrukciju 

projektēšana” (EN 1998) 

08.06.2015. 

LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un 

pamatnes” 
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana“(EN 1997) 

LBN 214-03 "Ģeotehnika. Pāļu pamati un 

pamatnes" 

01.07.2015. 

 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" 

LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" 

(LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015 un 

LVS EN 1991-1-4:2005 /NA:2011) 

Izmaiņas LBN sistēmā 



LBN sistēmas un EC sasaiste 





Standartu saraksti LBN prasību izpildei 





Palīdzība praktiskajā EC ieviešanā 

www.em.gov.lv 

Sākumlapa / Nozares politika /                            

Būvniecība / Eirokodeksa standartu 

ieviešana / Metodiskie norādījumi 

http://bk.bf.rtu.lv/lv/macibu-materiali 

http://www.bf.rtu.lv/?page=edu 

http://lbpa.lv/kategorija/seminari 

(EM sadarbībā ar RTU un LBPA rīkotie 

semināri, novembris 2014) 

u.c. 



• No 01.07.2015. projektēšana tiek veikta tikai 

saskaņā ar Eirokodeksu. 

• Ir sakārtota likumdošana, lai sekmīgi pārietu no 

projektēšanas saskaņā ar LBN uz projektēšanu 

saskaņā ar Eirokodeksa standartiem. 

• Ir izstrādāti visi Nacionālie pielikumi (NA) pieņemti 

nacionālajā līmenī nosakāmie parametri (NDP). 

• Ir nodrošināta būvinženieru (gan pieredzējušu 

projektētāju, gan jauno speciālistu) apmācība. 

 

 

Kopsavilkums 


