
 

 

KAS IR SILTINĀTAS FASĀDES CE ZĪME? 
 

Aizpildīt un nosūtīt uz SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  
 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-01, kas nosaka, ka projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo 
sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas 
tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Tas nozīmē, ka iesniedzot objekta 
izpilddokumentāciju valsts vai pašvaldības institūcijas ir tiesīgas pieprasīt siltināšanas sistēmas materiālu ražotāja apstiprinātu dokumentu     
(CE zīmi), par pielietotās siltināšanas sistēmas atbilstību sistēmas standartam. Sistēmas turētājs ir tiesīgs izsniegt CE zīmi par fasādes atbilstību 
sistēmas standartam, ja darba gaitā ir ievērotas visas sistēmas turētāja rekomendācijas, kā arī izmantoti sistēmās iekļautie materiāli. Lai 
nodrošinātu kvalitatīvu darba procesu un atvieglotu dokumentācijas saņemšanas procesus, rekomendējam ievērot CE zīmes saņemšanas 
kārtību. 

CE zīmes saņemšanas kārtība sastāv no divām daļām; 
1. Sistēmas turētājam (SIA SAKRET) objekta būvuzraugs nosūta aizpildītu anketu („Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai”), kura tiek 
iereģistrēta SIA SAKRET datu bāzē. Uz norādīto e-pastu SIA SAKRET nosūta visu nepieciešamo informāciju par sistēmas montāžas un izbūves 
nosacījumiem, un, ja nepieciešams, vienojās par papildus informācijas nodrošināšanu objektā. 
2. Pabeidzot siltināšanas sistēmas darbus būvuzraugs un būvdarbu vadītājs aizpilda apstiprinājuma aktu („Apstiprinājuma akts par 
atbilstību SAKRET ETA”) un nosūta uz norādīto adresi. Brīdī, kad SIA SAKRET saņem dokumentu oriģinālu, tiek sagatavota un izsniegta CE 
zīme nosiltinātajai fasādei. 

Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai 
 

(aizpilda objekta būvuzraugs) 
 
ES,      , lic. Nr.   , izdota                      apstiprinu, ka 
būvobjektā „                                                          ”    
adrese               tiks izmantota  
SIA SAKRET zemāk norādītā siltināšanas sistēma. Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt visus informatīvos materiālus par fasādes siltināšanas 
sistēmas izbūvi atbilstoši SAKRET ETICS sistēmai, un objekta nodošanas brīdī vēlēšos saņemt SIA SAKRET apstiprinātu CE zīmi siltinātajai 
fasādei. 
 

Būvobjektā tiks izmantota sistēma: 

□ SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064  

□ SAKRET ETICS MW ETA 10/0185 
 

1. Pasūtītājs       Reģ. Nr.       
2. Projektētājs       Reģ. Nr.      
3. Būvuzņēmējs       Reģ. Nr.      
4. Būvdarbu veicējs        Reģ. Nr.       

Būvuzrauga kontaktinformācija: 
 

Tel.           

e-pasts.          

Datums _____/_____/_____    Vārds, uzvārds __________________________________________paraksts  


