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1. KONKURSA MISIJA UN MĒRĶI
Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” misija ir popularizēt drošas,
inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas
Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi –
būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji u.c. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt
būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas
prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām.
Organizatori aicina piedalīties konkursā, kura īstenošanas mērķis balstās pārdomātos
un precīzos būvju vērtēšanas kritērijos. Iekļautās nominācijas aptver visu funkciju ēkas un
būves sabiedriskajā un privātajā sektorā.

2. KONKURSA NORISES LAIKS, OBJEKTU KVALIFIKĀCIJA, PIETEIKUMU
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN VIETA, PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS MAKSA
Konkurss „Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” tiek izsludināts masu medijos,
valsts institūciju mājaslapās, pašvaldību mājaslapās un konkursa organizatoru izdevuma
„Latvijas Būvniecība” mājaslapā www.latvijasbuvnieciba.lv un biedrības “Building Design and
Construction Council” mājas lapā www.buvniekupadome.lv 2016. gada 12. septembrī.
TERMIŅŠ UN PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS VIETA. Pieteikumi tiek pieņemti laika
posmā no 2016. gada 12. septembra līdz 2017. gada 27. janvāris izdevuma „Latvijas
Būvniecība” redakcijā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, pa pastu sūtītiem
pieteikumiem – pasta zīmogam jābūt 2017. gada 27. janvāris. Pieteikumi jāiesniedz:
izdevuma „Latvijas Būvniecība” redakcijā, Mūkusalas iela 101, „A” korpuss, „Izdevniecība
Lilita LAB”, LV–1004.
ĒKU UN BŪVJU KVALIFIKĀCIJA. Konkursam iespējams pieteikt jebkuras funkcijas
ēkas un būves, kas nodotas ekspluatācijā likumdošanā noteiktajā kārtībā no 2015. gada
1.oktobra līdz 2016. gada 31. decembrim Latvijas Republikā vai aiz tās robežām, ja par to
realizāciju bijuši atbildīgi Latvijas pilsoņi – pasūtītāji, būvnieki, konstruktori, arhitekti u.c.
MAKSA. Pieteikumu iesniegšanas maksa ir 35,- EUR, kas līdz 2017.gada 1.februārim
jāpārskaita uz SIA „Izdevniecība Lilita LAB” kontu LV86 UNLA 0050 0161 1808 4, maksājuma
uzdevumā norādot mērķi – pieteikuma maksa konkursam „Latvijas Būvniecības Gada balva
2016”. Ja iesniedzējs vēlas iesniegt divus vai vairākus pieteikumus, pilna dalības maksa
jāmaksā par pirmo pieteikumu, par katru nākamo pieteikumu maksa ir 20,- EUR.
Organizatoriem ir tiesības izskatīt iespēju pieņemt pieteikumu bez maksas.

3. NOMINĀCIJAS, PRETENDENTI UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Konkursam „Latvijas Būvniecība Gada balva” ēkas un būves iespējams pieteikt šādās
nominācijās. Vērtēšana notiks saskaņā ar nominācijai izvēlētiem kritērijiem:
Jaunbūve – sabiedriska ēka
Pretendenti:
izglītības iestādes, tirdzniecības centri, būves mākslai un kultūrai utt.
Vērtēšanas kritēriji:
būvniecības kvalitāte;
materiālu izvēle un to pielietojums;
inovatīvu tehnoloģiju izmantojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
mikroklimata uzturēšanas risinājumi;
ēkas ekspluatācijas izmaksas (plānotais energopatēriņš, apsaimniekošanas ērtības utt.);
arhitektoniskā kvalitāte un iekļaušanās vidē;
vides pieejamības risinājumi;
papildus kritērijs – lietotāju viedoklis par komfortu un mikroklimatu.
Jaunbūve – dzīvojamā ēka (daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas)
Pretendenti:
dzīvokļu ēkas un privātmājas.
Vērtēšanas kritēriji:
būvniecības kvalitāte;
materiālu izvēle un to pielietojums;
inovatīvu tehnoloģiju izmantojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
mikroklimata uzturēšanas risinājumi;
ēkas ekspluatācijas izmaksas (plānotais energopatēriņš, apsaimniekošanas ērtības utt.);
arhitektoniskā kvalitāte un iekļaušanās vidē;
vides pieejamības risinājumi;
papildus kritērijs – lietotāju viedoklis par komfortu, mikroklimatu un plānojumu.
Restaurācija
Pretendenti:
būvmākslas objekts vai tā daļa, kas pirms darbu uzsākšanas ir saņēmis pieminekļu
aizsardzības instances darbu atļauju, bet pēc darbu paveikšanas ir sagatavota un iesniegta
atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase), kas jāpievieno
konkursā iesniedzamajai dokumentācijai.
Vērtēšanas kritēriji:
saglabāšanas un konservācijas koncepts;
izpildījuma kvalitāte;
materiālu izvēle un to pielietojums;
pielietotās tehnoloģijas;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
papildus kritērijs – lietotāju viedoklis.
Rekonstrukcija
Pretendenti:
visu funkciju rekonstruētas ēkas.
Vērtēšanas kritēriji:

būvniecības kvalitāte;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
materiālu izvēle un to pielietojums;
ekonomiskie ieguvumi pēc rekonstrukcijas (ēkas ekspluatācijas izdevumu samazinājums,
ēkas apsaimniekošanas ērtības);
vides pieejamības risinājumi;
ietekme uz apkārtējās vides kvalitāti pēc rekonstrukcijas;
papildus kritērijs – lietotāju viedoklis.
Fasāžu renovācija
Pretendenti:
pilsētvidē vai apdzīvotās vietās esošu ēku renovētās fasādes, kuru estētiskā kvalitāte
paaugstināta, atjaunojot fasādes vai/un uzstādot dekoratīvo apgaismojumu.
Vērtēšanas kritēriji:
izpildījuma kvalitāte;
materiālu izvēle un to pielietojums;
energoefektivitātes ieguvumi;
arhitektoniskā kvalitāte;
apkārtējās vides ieguvumi.
Publiskās ārtelpas objekts
Pretendenti:
atjaunoti vai jaunbūvēti publiskai lietošanai paredzēti ārtelpas objekti – labiekārtotas
teritorijas, laukumi, stadioni, sporta un aktīvās atpūtas laukumi, brīvdabas estrādes.
Vērtēšanas kritēriji:
izpildījuma kvalitāte;
ainaviskās un telpiskās kvalitātes aspekti;
materiālu izvēle un to pielietojums;
sociālie ieguvumi;
vides pieejamības risinājumi.
Jauna inženierbūve/infrastruktūras būve
Pretendenti:
(ceļu būves objekti, sakaru torņi, militāri objekti, ūdenssaimniecības būves u.c.).
Vērtēšanas kritēriji:
būvniecības kvalitāte;
inovatīvu tehnoloģiju pielietojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz būves drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
materiālu izvēle un to pielietojums;
iekļaušanās pilsētas vai dabas ainavā.
Inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija
Pretendenti:
(ceļu būves objekti, sakaru torņi, militāri objekti, ūdenssaimniecības būves u.c.).
Vērtēšanas kritēriji:
ekonomiskie, sociālie un drošības ieguvumi pēc rekonstrukcijas;
būvniecības kvalitāte;
inovatīvu tehnoloģiju pielietojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
materiālu izvēle un to pielietojums;
iekļaušanās pilsētas vai dabas ainavā.

Ražotnes un loģistikas centri – jaunbūve vai modernizācija
Pretendenti
(ražotnes, loģistikas centri, lauksaimniecības ražotnes, fermas, u.c.)
Vērtēšanas kritēriji:
būvniecības kvalitāte;
inovatīvu tehnoloģiju pielietojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
materiālu izvēle un to pielietojums;
iekļaušanās pilsētas vai dabas ainavā.
Koka būve
Pretendenti:
visu funkciju koka ēkas (ēkas, kuru nesošās konstrukcijas izpildītas no koka), atsevišķas
apjomīgas konstrukcijas (piemēram, mērogos ievērojama jumta konstrukcija).
Vērtēšanas kritēriji:
būvniecības kvalitāte;
materiālu izvēle un to pielietojums;
konstruktīvie risinājumi (projekta aprēķini, uz ēkas drošību attiecināmu risinājumu izvēle);
ekoloģijas aspekti;
arhitektoniskā kvalitāte un iekļaušanās vidē;
vides pieejamības risinājumi;
papildus kritērijs – lietotāju komforts.
4. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
Pieteikumu konkursam „Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” drīkst iesniegt
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas sagatavojusi nolikumam atbilstošus dokumentus un
apmaksājusi dalības maksu vai uzrakstījusi organizatoriem iesniegumu par pieteikuma
iesniegšanu bez maksas.
5. PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA
Pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā – zibatmiņā – un nosūtot uz e-pastiem
agrita.luse@gmail.com vai gunita.jansone@inbox.lv, izmantojot faliem.lv vai wetransfer.com
vai jebkuru citu liela apjoma datu pārsūtīšanas vietni.
Pieteikumu sagatavošanas laikā aicinām uzdot jautājumus un saņemt nepieciešamo
papildus informāciju no konkursa organizatoriem: Agritas Lūses, agrita.luse@gmail.com,
28373794, Gunitas Jansones, gunita.jansone@inbox.lv, 29407147, Mārtiņa Studera (uz
konstruktīvo
risinājumu
un
aprēķinu
iesniegšanu
attiecināmi
jautājumi),
martins.studers@gmail.com, 29124653.
Pieteikuma sastāvdaļas
1. Aizpildīta prezentācija, kuru pieteikuma iesniedzējs saņem no konkursa organizatoriem
elektroniskā veidā.
2. Akta kopija par ēkas vai būves nodošanu ekspluatācijā – laika posmā no 2015. gada
1. oktobra līdz 2016. gada 31. decembrim.
3. Būvkonstrukciju risinājumi tiek vispārīgi aprakstīti pieteikuma prezentācijā.
Papildus iesniedzamo dokumentu rekomendētais sastāvs:
a) Projekta AR daļas būvprojekts (vēlams 1 PDF failā);

b) Projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaite 1 PDF failā (vēlams saskaņā ar LVS 1046:2015
„Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” 4.nodaļu jeb LBPA-PS001:2015 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” 4.nodaļu);
Būvkonstrukciju aprēķinu atskaites minimālais sastāvs.
(1) Izejas dati:
a.

Piemērotie būvnormatīvi, standarti;

b.

Būves ārējās iedarbības apstākļu klasifikācija, prasības ugunsdrošībai;

c.

Projektēšanā izmantotās slodzes un iedarbes;

d.

Dotie projektēšanas nosacījumi un pieņēmumi;

e.

Konstrukciju gabarīti.

(2) Pieņemtais kopējais aprēķina modelis un statiskā shēma.
(3) Statiskā aprēķina rezultāti.
(4) Detalizēti konstrukciju aprēķini - TIKAI GADĪJUMĀ, JA PROJEKTĒTĀJS SASKĀRIES AR
ĪPAŠU IZAICINĀJUMU PROJEKTĒŠANAS PROCESĀ.
c) Projekta BK daļas būvprojekts 1 PDF failā (vēlams saskaņā ar LVS 1046:2015 „Prasības
būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” jeb LBPA-PS-001:2015 Prasības
būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”);
d) Ģeotehniskās izpētes atskaite;
e) Projekta BK daļas ekspertize, ekspertīzes gaita (vēlams 1 PDF failā) – TIKAI 3.GRUPAS
BŪVĒM;
f) Tehniskās apsekošanas atzinums (vēlams 1 PDF failā) – TIKAI REKONSTRUKCIJAS
PROJEKTIEM.
4. Ilustratīvais materiāls – aptuveni 10–15 labas kvalitātes fotoattēli jpg formātā, kuros
redzama gatava ēka vai būve un būvniecības process; renovētajām vai restaurētajām ēkām
vai būvēm – attēli, kuros ēka vai būve redzama pirms renovācijas vai restaurācijas, pēc tās
realizācijas un būvniecības process.
6. VĒRTĒŠANA UN GODALGAS
VĒRTĒŠANA. Vērtēšanā tiek izmantota punktu sistēma 1‒5, no kuriem 5 punkti tiek
piešķirti kā augstākais novērtējums. Punkti tiek piešķirti par katru prezentācijā minēto
sadaļu. Otrajai kārtai katrā nominācijā tiek izvirzītas 3‒6 ēkas vai būves, kurām ir augstākais
punktu skaits. Žūrija ēkas apmeklē klātienē pēc izvēles.
Interešu konflikta gadījumā ‒ ja pieteikuma iesniedzējs, autors, būvnieks,
projektētājs u.c. ir ģimenes loceklis, tuvs radinieks, kolēģis žūrijas komisijas dalībniekam –,
konkrētā darba vērtēšanā un apspriešanā žūrijas dalībnieks nepiedalās.
„GRAND PRIX”. Žūrija patur tiesības konkursam pieteiktu unikālu ēku vai būvi, kuras
būvniecības un arhitektūras kvalitātes ievērojami pārsniedz ikdienas labo praksi, virzīt
„Latvijas Būvniecības Gada balvas Grand Prix” saņemšanai, vērtējot šo ēku vai būvi ārpus

nominācijām. „Grand Prix” tiek piešķirts tikai unikālām ēkām vai būvēm, balva tiek piešķirta
īpašos gadījumos.
GODALGAS. Godalgas tiek piešķirti: ēkas vai būves pasūtītājam, arhitektam,
būvkonstrukciju projektētājam, būvniekam, būvuzraugam, amatniekam. 1., 2. un 3. vietas
ieguvējiem tiek piešķirta stilizēta grieķu ordera kolonna (saņem pasūtītājs un būvuzņēmējs)
un diplomi (saņem pasūtītājs, arhitekts, būvkonstrukciju projektētājs, būvuzņēmējs,
būvuzraugs, amatnieks). Atsevišķām ēkām vai būvēm tiek piešķirtas atzinības no konkursa
atbalstītājiem, organizatoriem un žūrijas.
7. LAUREĀTU PAZIŅOŠANAS LAIKS UN PUBLICITĀTE
Svinīgās ceremonijas laiks un laureātu paziņošana norisinās 2017. gada marta
sākumā. Konkursa norise, žūrijas vērtējums un godalgotie objekti tiek publicēti būvnozares
profesionālajos izdevumos „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Architektūra”, vietnē
www.buvniekupadome.lv, kā arī citos būvnozarei veltītajos medijos.
8. KONKURSA DALĪBNIEKU ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI
Konkursa dalībnieku atbildība – sagatavotajos pieteikumos norādīt precīzas un
patiesas ziņas. Konkursa dalībnieku pienākums – pēc žūrijas pieprasījuma nodrošināt papildu
informāciju un iespēju apmeklēt pieteikto objektu klātienē.
9. ORGANIZATORI – ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI
Konkursa organizatori un idejas autori ir Gunita Jansone un Agrita Lūse, žurnāla „Latvijas
Būvniecība” pārstāves, sadarbībā ar izdevuma redkolēģijas dalībniekiem uzņēmēju Ivaru
Geidānu un uzņēmēju un projektētāju, LBPA pārstāvi Mārtiņu Studeru.
Organizatoru atbildība – nodrošināt iespēju iesniegt pieteikumus nolikumā
norādītajā laikā un vietā, organizēt žūrijas darbu, organizēt laureātu apbalvošanas
ceremoniju un balvu pasniegšanu, nodrošināt konkursa publicitāti.
Organizatoru pienākumi – sniegt visu nepieciešamo informāciju konkursa
potenciālajiem dalībniekiem.
10. ŽŪRIJAS KOMISIJA
1.Agrita Lūse (žurnāla „Latvijas Būvniecība” galvenā redaktore),
2.Leonards Dubkēvičs (Rīgas domes Īpašuma departaments, būvuzraugs),
3.Ērika Lešinska, Mg.Sc.ing.
4.Ronalds Lūsis (Latvijas Restauratoru biedrības pārstāvis),
5.Mārtiņš Studers (Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas pārstāvis),
6.Ģirts Vīksne, būvkonstruktors,
7.Kristaps Ceplis (biedrības „Zaļās mājas” vadītājs),
8.Roberts Veco-Vecums (Latvijas Amatniecības kameras pārstāvis),
9.Ģirts Šķupelis (inženieris-projektētājs),
10.Ivars Geidāns (uzņēmējs),
11.Jānis Lejnieks (arhitekts un žurnāla „Latvijas Architektūra” galvenais redaktors),
12.Jānis Dripe, arhitekts,
13.Laura Lūse (VKPAI),
11. ATBALSTĪTĀJI

Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” atbalstītāji:
TECHNONICOLL, PILLAR,
THERMOWHITE, CONDAIR, PEIKKO LATVIJA
12. PATRONI UN SADARBĪBAS PARTNERI
VALSTS INSTITŪCIJAS (PATRONĀŽA):
• VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA;
• VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA;
• RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS.
BŪVNIECĪBAS NOZARES NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS (SADARBĪBAS PARTNERI):
• LATVIJAS BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒTĀJU ASOCIĀCIJA;
• BIEDRĪBA „BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION COUNCIL”;
• BIEDRĪBA „ZAĻĀS MĀJAS”;
• LATVIJAS RESTAURATORU BIEDRĪBA;
• LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERA.
BŪVNIECĪBAS NOZARES PROFESIONĀĻI (SADARBĪBAS PARTNERI):
I. GEIDĀNS, A. GRIDŅEVS, G. VALINKS, A. LEITĒNS, I. ŠENBERGS.
13. KONTAKTI PAPILDUS INFORMĀCIJAI
Nolikums tiek publicēts izdevuma organizatoru un sadarbības partneru mājas lapās
un tiek izsūtīts valsts institūcijām un pašvaldībām.
Papildu informācija saņemama no konkursa organizatoriem: Gunita Jansone,
gunita.jansone@inbox.lv,
+371 2940 7147;
Agrita
Lūse,
agrita.luse@gmail.com,
+371 2837 3794, Mārtiņš Studers, martins.studers@gmail.com, 29124653.

