
Pieredze deklarāciju un sertifikātu 
izmantošanā produkta kvalitātes 

kritēriju pārbaudē 
 

2020. GADA 15.OKTOBRĪ 
SIA "ZAAO"/ DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKĀ "URDA" 

 
 



CIRCULAR PP projekts  
01.09.2017. – 31.12.2020.  

 

CircularPP projekts paredz kapacitātes celšanas 
aktivitātes visos ar aprites iepirkumu (arī zaļo publisko 
iepirkumu) saistītajos posmos, apskatot kā vides tā arī 
sociālos aspektus iepirkuma procedūrā un cieši 
sadarbojoties ar mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. 



Vides marķējumi un deklarācijas 
(environmental labels and declarations) 

ISO 14020 

Vides un 
ekomarķējumi  

Verificēti  

Vides 
marķē 
jums  

 

Eko 

marķē 

jums 

 
ISO 14024 

 

Vides paš-
paziņojumi 

(self-declared env. 
claims) 

ISO 14021 

Produktu vides 
deklarācijas 
env. product 
declarations 
ISO 14025 

Produktu 
vides paš-

deklarācijas 

Trešās puses 
verificētas 
produktu 

vides 
deklarācijas 

EPD 
programmai 
atbilstošas 

deklarācijas  



 Ekomarķējums 
Marķējums, kas norāda produkta vides priekšrocības salīdzinot 
ar citiem līdzīgiem produktiem, ņemot vērā produkta ietekmi uz 
vidi visā tā dzīves ciklā:  
1. Marķējuma īpašnieks ir no ražotāja neatkarīga organizācija, 

to piešķir, ja produkts atbilst noteiktiem kritērijiem.  
2. Kritērijus izstrādā balstoties uz produktu dzīves ciklu - 

resursu ieguve, ražošana, izplatīšana, izmantošana un 
atkritumu apglabāšana.  

3. Kritēriji ir pieejami un ikviens var ar tiem iepazīties un 
kritēriju izstrādes process ir caurskatāms, iesaistot 
nevalstiskās organizācijas un izmantojot zinātniskas 
metodes.  

4. Atbilstību kritērijiem produkta pārbauda marķējuma 
īpašnieks vai neatkarīgs auditors.  

Labo praksi nosaka starptautiskais ISO standarts 14024  
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Biežāk sastopamie ekomarķējumi Latvijā 
atbilst standartam ISO 14024 

 



Biežāk sastopamie vides marķējumi 
Latvijā 

Papīra 

izstrādājumi 

Kokmteriāli  

Nav ietverti kritēriji papīra 

ražošanas procesam 

Apģērbs 

Matrači  

 1.                            2. 1. Tekstilizstrādājumi ir ražoti 

videi draudzīgā veidā. 

2. Tekstilizstrādājumi ražoti 

bez cilvēkiem īpaši 

kaitīgām vielām, bet 

neietver vides prasības.  





Deklarācijas 

Brīvi noformētas 
pašdeklarācijas   

 
Standartiem 
atbilstošas 

pašdeklarācijas  
 

Trešās puses 
izsniegtas vi 
verificētas  

deklarācijas 

Mērījumu/ testu 

atskaites 



REGULA (EK) Nr. 1907/2006,  
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table 

REACH kandidātu 
sarakstā iekļauj šādas 
vielas:  
• Kancerogēnas  
• Mutagēnas  
• Reproduktīvai 

sistēmai toksiskas  
• Endokrīno sistēmu 

ārdošas  
• Noturīgas, stabilas, 

toksiskas (PBT)  
• Ļoti noturīgas, ļoti 

stabilas (vPvB)  



Likumīgi iegūtu kokmateriālu ieguve mēbeļu 

ražošanai. Visiem kokmateriāliem, ko izmanto 

mēbelēs, kuras jāpiegādā̄ saskaņā̄ ar līgumu, 

jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Regulai (ES) 

Nr. 995/2010 (“ES Kokmateriālu regula”). Par 

kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, uz 

kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 995/2010, 

vajadzētu būt iegūtām meža tiesību aktu 

ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības 

(FLEGT) licencēm vai attiecīgajiem 

Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 

apdraudētajam savvaļas dzīvnieku un augu 

sugām (CITES) sertifikātiem vai arī uz tiem 

vajadzētu būt attiecinātai pretendenta ieviestai 

likumības pārbaužu sistēmai, kas sniedz 

informāciju par ieguves valsti, sugu, 

daudzumu, piegādātāju un atbilstību 

attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Ja 

piegādes ķēdē̄ konstatē̄ nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu klātbūtnes risku, likumības 

pārbaužu sistēmai būtu jānosaka šā̄ riska 

mazināšanas procedūras. 

Ja pretendents iesniedz piedāvājumu tikai 

par 3.daļu, ieraksta “n/a” 

Pretendentam jānorāda un jāpievieno 

deklarācija, ka attiecīgajā̄ mēbeļu 

izstrādājumā̄ tiks izmantoti tikai no 

likumīgiem avotiem iegūti kokmateriāli. 

Pretendents deklarācijas vietā var norādīt 

FSC un PEFC sertifikātus. PEFC (PEFC - 

Mežu apsaimniekošanas shēmas) un FSC 

(Mežu uzraudzības padome) sertifikāti tiks 

uzskatīti par atbilstošiem prasības izpildei. 





Ja attiecināms: formaldehīda emisijas no 

koksnes materiālu plātnēm. Formaldehīda 

emisijas no visām koksnes materiālu 

plātnēm, kuras piegādātas tādā̄ formā, 

kādā̄ tās izmanto mēbeļu izstrādājumā̄ 

(proti, neapdarītas, pārklātas, aplīmētas, 

finierētas), un kuru ražošanā̄ izmantoti 

sveķi uz formaldehīda bāzes, nepārsniedz 

formaldehīda emisiju E1 robežvērtības, kas 

noteiktas standarta EN 13986 B pielikumā.  

Ja pretendents iesniedz piedāvājumu tikai 

par 3.daļu, ieraksta “n/a” 

Iesniedz koksnes materiālu plātņu 

piegādātāja deklarāciju, kurā noradīts, ka 

piegādātās plātnes atbilst E1 emisiju 

robežvērtībām, ko apliecina tādas 

testēšanas protokoli, kura veikta atbilstoši 

standartam EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 

12460-3 vai EN 120 / EN ISO 12460-5.  

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar 

Komisijas Lēmumu (ES) 

2016/1332izveidotais ES mēbeļu 

ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta 

ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 

apliecina atbilstību uzskaitītajam prasībām 

vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu 

atbilstības pārbaudē̄, uzskatāmi par 

atbilstošiem.  

  





Piegādātajās precēs nav pieļaujama REACH 

kandidātu saraksta (īpaši bīstamu kandidātu 

saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts 

saskaņā̄ ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, 

licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 

59.panta 10.punktu: 

https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table) vielu 

klātbūtne, tas ir, REACH kandidātu saraksta vielu 

koncentrācija izstrādājumā̄ un jebkurā ta ̄ 

detaļā/sastāvdaļā nepārsniedz 0,1 % (masas). 

“Detaļas” ir stabilas un atsevišķas vienības, kuru 

apveids un forma nav jāmaina pirms pilnībā 

funkcionējoša gatavā izstrādājuma samontēšanas, 

lai gan tās stāvoklis gatavā izstrādājuma lietošanas 

laikā var mainīties.  

“Sastāvdaļas” ir mīksti materiāli, kuru apveids un 

forma var mainīties pirms mēbeles montāžas vai 

mēbeļu izstrādājuma lietošanas laikā. Acīm redzams 

piemērs ir tapsējuma materiāls, bet arī 

kokmateriālus var uzskatīt par sastāvdaļu — vēlāk 

tos var sazāģēt un apstrādāt, lai pārveidotu par 

detaļu.) 

Pretendents iesniedz 

deklarāciju, kurā apliecina, 

ka prece, tostarp, tās detaļas 

un sastāvdaļas nesatur 

vairāk kā 0,1 % masas 

REACH kandidātu saraksta 

vielas, kas iekļautas 

jaunākajā̄ kandidātu 

saraksta versijā, kas 

pieejama uzaicinājuma 

iesniegt piedāvājumus 

publicēšanas dienā. 

  

  








