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1. Videi draudzīga būvniecība un iepirkums 

1.1. Ievads 

Šajā dokumentā iekļauti ieteikumi būvdarbu iepirkumiem, tai skaitā ar 

būvdarbiem saistītajiem pakalpojumiem – kondicionēšanai, apkurei, vēdināšanai 

un elektroenerģijas apgādei. Tie attiecas uz projektēšanas, būvdarbu, būvju 

ekspluatācijas un nojaukšanas posmu valsts pakalpojumu un biroju ēkām (šajā 

dokumentā zem vārda „valsts” domāts „valsts vai pašvaldību”). Katrā no šiem 

posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus. Kritēriji attiecas uz 

enerģijas patēriņu, atjaunojamo enerģijas resursu (turpmāk - AER) izmantošanu, 

būvniecībā izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu saimniecību 

un ūdenssaimniecību, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar būvniecības ietekmi 

uz vidi, arhitektu pieredzi, uzraudzību un lietotāja aspektus ieskaitot.  

Piedāvātā pieeja balstās uz būvniecību kā sistēmu, nevis vienkārši kā uz 

sastāvdaļu kopumu. 

 

 

Būvdarbu sistēmiskās sastāvdaļas 

 

Energoefektivitāte Būvniecības materiāli Atkritumu saimniecība 

• Enerģijas patēriņš (t.sk. 

apkure, kondicionēšana, 

karstā ūdens apgāde) 

• Pasīvā māja un 

siltumtaupīgā māja 

• Atjaunojamie enerģijas 

resursi (AER) 

• Energoefektivitātes 

pārraudzība 

 

• Konkrētu būvniecības 

materiālu izslēgšana un 

ilgtspējīgu būvniecības 

materiālu pieprasīšana 

• Aprites cikla novērtēšana: 

ilgs aprites cikls un 

materiālu efektivitāte 

• Izolācijas materiāli 

• Specifiski būvniecības 

materiāli, gatavoti no koka, 

dzelzs, betona, mūra, utt. 

• Atkritumu apjoma 

samazināšana un materiālu 

pārstrādāšana un/vai 

vairākkārtēja izmantošana 

Ūdenssaimniecība 

• Ūdens taupības sistēmu 

uzstādīšana un lietus ūdens 

vai pelēko notekūdeņu 

izmantošana 

Citi 

• Transporta un trokšņu 

kontrole 
 

 

1. attēls. Būvniecība kā sistēma  

(avots: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf ) 

 

Parasti publiskā sektora iestāžu jaunu ēku celtniecība un esošo renovācija 

veido lielāko daļu no gada budžeta izdevumiem. Turklāt valsts īpašumā esošo ēku 

ekspluatācijas izdevumi, tai skaitā apkure/kondicionēšana, elektroapgāde, 

atkritumu saimniecība, karstā un aukstā ūdens apgāde, veido diezgan ievērojamu 

valsts finanšu aizplūšanu. Ievērojamu daļu būvdarbu finansē valsts, tādējādi 

publiskais sektors var ievērojami ietekmēt būvniecības tirgu kopumā. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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„Videi draudzīga būvniecība” nozīmē, ka līdz minimumam tiek samazināta 

būvdarbu ietekme uz vidi visos būvniecības cikla posmos, tai skaitā 

plānošanas/projektēšanas, būvniecības, renovācijas, ekspluatācijas un 

nojaukšanas/utilizācijas posmos. 

 

 
2. attēls. Būvniecības radītās slodzes uz vidi  

(avots: Jānis Brizga. Zaļā iepirkuma rokasgrāmata. Rīga, 2006) 

 

Videi draudzīgam jeb zaļam publiskajam iepirkumam (turpmāk – arī ZPI) 

jāņem vērā visas ēkas vispārējais vides profils. Tas nozīmē vajadzību ņemt vērā 

daudzus dažādus aspektus, sākot ar izmantoto būvmateriālu veidiem līdz dažādām 

pieejām, kā panākt augstu energoefektivitātes līmeni. 
 

1.2. Būtiskā ietekme uz vidi un cilvēku veselību 
 

1.2.1. Enerģija 

Ēkas veido lielāko daļu enerģijas patēriņa un siltumnīcas efekta izraisošo 

gāzu emisiju Eiropas Savienībā (turpmāk - ES). Aptuveni 40% gala enerģijas 

patēriņa ES veido būvniecības nozare, ieskaitot enerģiju, kas patērēta būvdarbu 

vietās un ēku nojaukšanas procesā, kā arī enerģiju, kas izmantota ēku 

ekspluatācijas laikā.  

Visvairāk enerģijas patērē apkure, kondicionēšana, vēdināšana, karstā 

ūdens apgāde un elektrības apgāde. Kad runa ir par videi draudzīgas būvniecības 

projektēšanu, uzsvars galvenokārt tiek likts uz ēkas energoefektivitāti. Pētījumos 

minēts, ka uzlabojot energoefektivitāti, oglekļa emisijas no ēkām, kā arī ar to 

saistītās enerģijas izmaksas varētu samazināt par 42%. Ārkārtīgi liels enerģijas 

Resursi 

Augsne, metāls, 

minerāli, koksne, stikls, 

enerģija u.c. 

Metāls, minerāli, 

koksne, ūdens, enerģija 

u.c. 

Metāls, minerāli, 

koksne, ūdens, stikls, 

enerģija, u.c. 

 
Enerģija 

Emisijas 

 

Gaiss, ūdens, zeme 

Gaiss (SEG, gaisa 

piesārņojums), ūdens, 

atkritumi. 

Gaiss (SEG, gaisa 

piesārņojums), ūdens, 

atkritumi. 

 
Celtniecības un 

nojaukšanas atkritumi 

Būvdarbi 

Lietošana 

Uzturēšana 

Nojaukšana 
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ekonomijas potenciāls pastāv esošā dzīvojamā fonda renovēšanā, tādēļ lielākais 

uzsvars saistībā ar enerģijas efektivitātes uzlabošanu jāliek uz renovēšanas 

darbiem.  
 

1.2.2. Dabas resursi un atkritumi 

Kamēr ēkas energoefektivitāte ekspluatācijas laikā joprojām ir 

vissvarīgākais aspekts ilgtspējības ziņā, būvniecībā izmantoto materiālu izvēlei ir 

būtiska nozīme ietekmē uz vidi – pašu materiālu primārās enerģijas saturs 

(ieguves, apstrādes, transportēšanas un atkritumu apsaimniekošanas procesā), 

toksisku un kaitīgu vielu izmantošana, un neatjaunojamo resursu izmantošana. 

Liela daļa (40-50%) no pasaulē izmantotajiem izejmateriāliem tiek katru gadu 

pārvērsta būvniecībā izmantojamos materiālos un izstrādājumos. 

Turklāt 40% no kopējā radīto atkritumu daudzuma ik gadu nāk no 

būvniecības un ēku nojaukšanas, tiem seko atkritumi no renovācijas darbiem. 

Lielāko šo atkritumu daļu var pārstrādāt vai izmantot otrreiz, piemēram, ceļu vai 

dzelzceļu uzbērumu veidošanā.  

Būvniecībā izmantoto materiālu izvēlei ir būtiska nozīme arī ietekmē uz 

vidi – it sevišķi dabas resursu izmantošanai un atkritumu plūsmu radīšanai (pašā 

būvniecības procesā, kā arī nojaukšanas fāzē).  

 

1.2.3. Ūdens 

Tā kā būvniecības procesā rodas liels daudzums notekūdeņu, būvniecības 

darbi var atstāt vērā ņemamas sekas uz vietējām ūdens tilpnēm. 

Būvniecības procesā ūdens tiek izmantots dažādiem mērķiem, tai skaitā 

materiālu tīrīšanai un izstrādājumu sagatavošanai būvniecības vietā. Lēmumiem 

par to, kādas ūdens apgādes iekārtas tiks izmantotas, ir būtiska ietekme uz ūdens 

patēriņu ēkas ekspluatācijas laikā. Izlietotais ūdens veido notekūdeņu plūsmas, 

kas var saturēt bīstamas vielas.  

 

1.2.4. Bīstamās ķīmiskās vielas un ietekme uz veselību 

Būvniecības jomā tiek izmantoti noteikti izstrādājumi/vielas (piemēram, 

uguns slāpējoši materiāli, smagie metāli), kas ražošanas vai ekspluatācijas laikā 

var izraisīt cilvēka veselībai un/vai videi kaitīgu emisiju veidošanos.  
 

1.2.5. Transports 

Būvniecībā izmantotos materiālus un izstrādājumus nepieciešams 

transportēt – no to ieguves vietas līdz pārstrādes vietai, līdz būvniecības vietai, kā 

arī beigu beigās – līdz atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietai. Ņemot vērā 

pārvadātos vielu daudzumus, tam ir ietekme uz CO2 emisijām, kam, savukārt, ir 

liela loma klimata pārmaiņu radīšanā.  
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1.2.6. Kā ar ZPI var samazināt būtiskākās ietekmes uz vidi 
 

1. tabula. Galvenie vidi ietekmējošie faktori būvdarbos 

Ietekme  ZPI pieeja 

• Enerģijas patēriņš apkures, 

kondicionēšanas, vēdināšanas, 

karstā ūdens apgādes un 

elektroapgādes nodrošināšanai 

un no tā izrietošās CO2 emisijas  

 

 • Līdz maksimumam paaugstināt ēku 

energoefektivitāti  

• Nodrošināt augstus enerģijas efektivitātes 

standartus apkurei, kondicionēšanai, 

vēdināšanai, karstā ūdens sistēmām un 

elektroierīcēm  

• Veicināt vietējo atjaunojamo enerģijas 

resursu izmantošanu (v-AER) 

• Dabas resursu patēriņš  • Ietvert sistemātisku aprites cikla pieeju 

būvniecībā izmantotajiem materiāliem  

• Veicināt tādu resursu izmantošanu, kas iegūti 

vai ražoti, ievērojot ilgtspējības principu  

• Pārmērīgs ūdens resursu patēriņš 

gan būvniecības, gan 

ekspluatācijas laikā 

 • Veicināt augsta līmeņa ūdeni taupošu tehnoloģiju 

ieviešanu un samazināt ūdens izmantošanu 

būvniecības procesā. 

• Cilvēka veselībai un videi 

kaitīgu vielu emisijas 

būvniecības materiālu 

ražošanas vai utilizācijas laikā, 

kas rada gaisa un ūdens 

piesārņojumu  

• Negatīva ietekme uz veselību 

ēkas lietotājiem būvniecībā 

izmantoto kaitīgu vielu 

saturošu materiālu dēļ 

 • Veicināt netoksisku būvniecības materiālu 

lietošanu  

 

• Būvniecības materiālu un 

izstrādājumu transportēšana rada 

CO2 emisijas, kas ietekmē klimata 

izmaiņas 

 • Lietot energoefektīvus transporta līdzekļus 

transportēšanā un būvniecības vietā  

• Pielietot efektīvas loģistikas ķēdes 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Atbilstošie ES un Latvijas Republikas normatīvie akti un 

politikas plānošanas dokumenti 
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1.3.1. Enerģija 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Ēku 

energoefektivitātes direktīva 2002/91/EK; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija 

direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina 

prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza 

Padomes direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK;  

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīva 2006/32/EK 

par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 

pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes direktīvu 93/76/EK; 

• Eiropas Komisijas Mandāts 343 Eiropas Standartizācijas komitejai CEN; 

• 2008.gada 16.aprīļa „Ēku energoefektivitātes likums”  

• „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016.gadam” 

• 2008.gada 20.maija „Pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. – 

2010.gadam” 

 

Latvijai līdz 2006.gada 4.janvārim bija jāpārņem Eiropas Padomes un 

Parlamenta 2002. gada 16. decembra direktīvas 2002/91/EK par ēku 

energoefektivitāti prasības. Tās mērķis ir noteikt ēkas energoefektivitāti, 

samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu, lai izpildītu 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

Kioto protokolā noteiktās saistības. Viens no galvenajiem Direktīvas 

nosacījumiem ir iedzīvotāju nodrošināšana ar informāciju par ēkas 

energoefektivitāti un ieteikumiem, kā var ietaupīt energoresursus.  

Direktīvas 2002/91/EK prasības ir pārņemtas Ēku energoefektivitātes 

likumā, kurš ir spēkā no 2008.gada 16.aprīļa. Likums nosaka valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūciju kompetenci ēku energoefektivitātes jomā, kā arī ēku 

energosertifikācijas tiesisko un organizatorisko pamatu. Likumā ir izvirzīti šādi 

mērķi: 

1) informēt ēku pircējus, īpašniekus, īrniekus vai nomniekus, kā arī 

sabiedrību par esošo ēku un no jauna būvējamo ēku energoefektivitāti; 

2) izveidot ēku energoefektivitātes novērtēšanas sistēmu, kas veicinātu 

racionālu energoresursu izmantošanu un uzlabotu ēku energoefektivitāti. 

Saskaņā ar šo likumu, valstī ir jāizstrādā vairāki Ministru kabineta 

noteikumi, kuros iekļauti šādi jautājumi: 

• institucionālā sistēma, tās institūcijas uzdevumi, pienākumi un atbildība; 

• definēta enerģijas patēriņa normatīvu esošajām daudzdzīvokļu mājām un 

minimālo prasību piemērošana mājokļu energosertificēšanai; 
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• vienota aprēķina metode ēku energoefektivitātes parametru noteikšanai; 

• neatkarīgo ekspertu apmācības un sertificēšanas kārtība, 

• katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes kārtība. 

Lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra 

direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti prasības, minētie tiesību akti 

Latvijas Republikā jāizstrādā līdz 2008. gada beigām. Līdz 2009. gada beigām 

Ēku energoefektivitātes likumu paredzēts papildināt ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 

efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem prasībām, veidojot vienotu 

valsts energoefektivitātes likumu. 

Eiropas Komisija pēc konsultācijām ar Eiropas Savienības dalībvalstu 

ekspertiem, interešu grupām un CEN (Eiropas Standartizācijas Komiteja) 

pārstāvjiem, nolēma, ka nepieciešams steidzami izstrādāt īpašus standartus, kas 

piesaistīti 2002/91/EK direktīvai. Pilnvara jeb mandāts Nr.343 šādu standartu 

izstrādei tika dots CEN. CEN izstrādātā standartizācijas metodika aptver 

apmēram 40 sfēras – sākot no aprēķiniem, apsekošanas procedūras, speciālistu 

sertificēšanas un beidzot ar ēku energoveikspējas un vispārējā fiziskā stāvokļa 

apsekošanu pat ēku komponentu un atsevišķu inženiertehnisko sistēmu līmenī. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīvas 2006/32/EK 

par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un 

ar ko atceļ Padomes direktīvu 93/76/EK, mērķis ir veicināt rentablu un efektīvu 

enerģijas galapatēriņu dalībvalstīs: 

a) nosakot vajadzīgos mērķus, mehānismus, stimulus, kā arī institucionālas, 

finansiālas un juridiskas programmas, lai novērstu pastāvošos tirgus 

ierobežojumus un nepilnības, kas traucē panākt efektīvu enerģijas 

galapatēriņu; 

b) izveidojot nosacījumus energopakalpojumu tirgus attīstībai un 

veicināšanai un citu energoefektivitātes palielināšanas pasākumu 

nonākšanai pie tiešajiem lietotājiem. 

Lai veicinātu efektīvu enerģijas izmantošanu, Ministru kabinets 2006.gada 

1.augustā ir apstiprinājis „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007-2016”, 

kurā ir izvirzīti šādi mērķi: 

• veicināt energoefektivitātes pasākumus ēkās, samazinot primāro 

energoresursu patēriņu par 1% gadā; 

• samazināt vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu ēkās no 220-250 

kWh/m2/gadā uz 195 kWh/m2/gadā laika posmā līdz 2016. gadam, bet līdz 

2020.gadam sasniegt vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu 150 

kWh/m2/gadā. 
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Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013. gadam un Enerģētikas attīstības 

pamatnostādnēs 2007.-2016. gadam noteikto mērķu īstenošanai, kā arī atbilstoši 

2006.gada 5.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/32/EK par 

enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem 

prasībām ir izstrādāts Pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. 

2010.gadam”, kurā noteikti energoefektivitātes pasākumi tautsaimniecības 

svarīgākajos sektoros. 

 

1.3.2. Būvniecība un būvmateriāli 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 1988.gada 21.decembra direktīva 

89/106/EEK  par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 

attiecībā uz būvizstrādājumiem; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula 

1907/2006/EK, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, 

licenzēšanu un ierobežošanu (REACH); 

• Eiropas Padomes 1985.gada 10.jūnija direktīva 85/384/EEK par arhitektu 

diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

savstarpēju atzīšanu; 

• Būvniecības likums; 

• Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”; 

• Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.181 

„Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”. 

 

Būvniecības nozari Latvijā pašlaik reglamentē 1995.gada 10.augusta 

Būvniecības likums, 72 Ministru kabineta noteikumi, t.sk. 29 Latvijas 

būvnormatīvi un 15 noteikumi, kas regulē īpašu kārtību dažās būvniecības 

apakšjomās, un citi normatīvie akti, kopskaitā vairāk nekā 80 normatīvie akti 

(normatīvo aktu sarakstu skat. Ekonomikas ministrijas mājas lapā 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=2673).  

Būvniecības likums, kuram kopš 1995.gada ir izdarīti 10 grozījumi,  nosaka 

būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības un pienākumus 

būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves 

atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam 

kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts 

pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā. 

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīlī 

izdotie noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Līdz šim šajos noteikumos 

izdarīti 8 grozījumi. 

2008. gada 13. martā Saeima pieņēma Ēku energoefektivitātes likumu , 

kura mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu un uzlabot ēku 

energoefektivitāti. Ar šo likumu tiek pārņemtas Eiropas Padomes un Parlamenta 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=2673
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2004.gada 31.marta direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti prasības un 

ieviesta ēku energosertificēšana. 2008.gada 13.maijā, Ministru kabinetā tika 

atbalstīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Latvijas Republikas pirmais 

energoefektivitātes rīcības plāns 2008. – 2010.gadam, kas paredz virkni 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu mājokļu, pakalpojumu, transporta, 

rūpniecības un lauksaimniecības jomā. Galvenie uzdevumi energoefektivitātes 

jomā ir saistīti ar komunālās infrastruktūras uzlabošanu, nelietderīgas 

energoresursu izmantošanas novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu 

energoefektivitātes paaugstināšanai siltumapgādes uzņēmumu sistēmās un ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Gandrīz visu būtiskāko būvmateriālu, 

būvdetaļu un būvkonstrukciju (turpmāk – būvizstrādājumi) apriti regulē Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1988.gada 21.decembra direktīva 89/106/EEK (turpmāk 

tekstā – Būvizstrādājumu direktīva), kas Latvijā transponēta Būvniecības likuma 

3.pantā un 25.pantā, kā arī ar Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem 

Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”. 

Par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu skat. §.4.3 (vairāk skat. Ekonomikas 

ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=10472 ). 

Politikas dokumentu līmenī būvniecību regulē Ministru kabineta 1996. 

gada 5.novembrī akceptētā „Koncepcija valsts stratēģijai būvniecībā” un Ministru 

kabineta 2002.gada 30.augustā akceptētā „Būvniecības nacionālā programma”. 

Kopš šo dokumentu pieņemšanas ir notikušas būtiskas izmaiņas, kuras ietekmē 

būvniecības attīstību: Latvija ir iestājusies ES, ir mainīts atbildības un funkciju 

sadalījums starp ministrijām, vairākās būtiskās jomās stājies spēkā jauns 

regulējums (Administratīvā procesa likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums), ir 

vērojami trūkumi būvniecības kontroles nodrošināšanā u.c., tādēļ Ekonomikas 

ministrija plāno līdz 2008.gada beigām Ministru kabinetā iesniegt jaunu 

būvniecības ilgtermiņa politikas dokumentu – Būvniecības pamatnostādnes un 

2009.gadā izstrādāt Būvniecības programmu Būvniecības pamatnostādņu 

ieviešanai.  

 

 

1.3.3. Vides aizsardzība 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 

2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 

jomā; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa direktīva 

2006/12/EK par atkritumiem; 

• Atkritumu apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie Ministru kabineta 

noteikumi; 

• Ūdens apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie Ministru kabineta 

noteikumi. 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=10472
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Atkritumu apsaimniekošanas likuma mērķi ir noteikt atkritumu 

apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 

personu mantu, un veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu 

un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku 

dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, 

tai skaitā: 

1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

2) radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

4) piesārņot un piegružot vidi. 

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas 

prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā): 

1) jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas; 

2) jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība; 

3) atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un 

enerģija; 

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, 

vide, kā arī personu manta; 

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā 

arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija. 

Jāņem vērā, ka arī saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldību 

funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā organizēt 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Vietējās pašvaldības: 

• organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 

valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā; 

• izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, savas administratīvās 

teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības 

atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī 

kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu; 

• organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā. 

Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, 

apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Jāņem vērā, ka 

zemes īpašniekam, kura īpašuma teritorijā radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums 

nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā komersanta transportlīdzekļa 

piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam vai vietai, kurš nodarbojas ar 
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atkritumu apsaimniekošanu un noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar to, projektējot būves un veicot to būvniecību, 

jārēķinās ar šo prasību un jāparedz un jāizveido vieta sadzīves atkritumu 

konteineru izvietošanai, ņemot vērā minētos nosacījumus. Minētā prasība 

attiecināma arī uz vasarnīcām un vasaras mītnēm. 

Būtiski atcerēties, ka prasības par atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu 

attiecas arī uz būvniecības procesā radītajiem atkritumiem, īpaši ņemot vērā, ka 

atkritumu radītājam vai valdītājam jāatdala bīstamie atkritumi no citu veidu 

atkritumiem, tie jāuzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, 

vidi, kā arī personu mantu, un jānogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu 

savākšanas vietās vai jāslēdz līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar 

personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju 

veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Pie kam juridiskām personām, kuras 

bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, jāsaņem normatīvajos aktos 

noteiktās atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. Bīstamos atkritumus, kas 

atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, ir aizliegts sajaukt, kā arī sajaukt 

bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. 

Ūdens apsaimniekošanas likums nosaka kompleksu pieeju emisijas 

ierobežošanai no punktveida un difūzā piesārņojuma avotiem atbilstoši likumā 

“Par piesārņojumu” noteiktajām piesārņojuma novēršanas un kontroles prasībām, 

ierobežojot difūzā piesārņojuma slodzes un, ja nepieciešams, veicinot labāko 

pieejamo tehnisko paņēmienu un vidi saudzējošu tehnoloģiju lietošanu. 

Ūdens resursu lietotājam ir tiesības: 

1) lietot ūdeni un izmantot ūdens objektus personiskām vajadzībām un 

saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

2) veikt būvniecību ūdens objektos vai to tuvumā un ierīkot ūdens resursu 

lietošanai nepieciešamās būves, ja saņemtas normatīvajos aktos paredzētās 

atļaujas un ievēroti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi; 

3) pēc normatīvajos aktos paredzēto atļauju saņemšanas veikt darbības, kas 

ietekmē ūdens objektus, ja šādas darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajos 

aktos un atļaujās noteiktajām prasībām.  

Ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas ir tieši vai pastarpināti 

saistīti ar būvniecību, ir šādi: 

• lietojot ūdens resursus, ievērot ūdens objektam noteiktos izmantošanas 

mērķus, vides kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju 

nosacījumus, veselības aizsardzības, būvniecības, zivsaimniecības 

noteikumus un citas normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

• nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai 

lietošanā esošajos ūdens objektos un teritorijā; 
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• veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu 

pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku 

veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām 

sauszemes ekosistēmām, kā arī neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai 

zemes izkalšanu; 

• ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes 

īpašnieku tiesības. 

 

1.3.4. Publiskais iepirkums 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 

2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 

līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūru; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 

2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, 

kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 

nozarēs;  

• Publisko iepirkumu likums; 

• Likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”. 

 

Publisko iepirkumu direktīva 2004/18/EK regulē iepirkumu veikšanas 

kārtību tā sauktajā „klasiskajā sektorā”, t.i. iepirkumus, kurus veic valsts un 

pašvaldību iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas, kā arī 

privāto tiesību subjekti, kas atbilst direktīvā noteiktajai pasūtītāja definīcijai. 

Savukārt direktīva 2004/17/EK regulē iepirkuma līgumu piešķiršanu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju (subjektu, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 

transporta un pasta pakalpojumu nozarē) iepirkumos. Direktīvas nosaka 

iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību, piemērojamās iepirkuma 

procedūras (atklāta, slēgta procedūra, sarunu procedūra, konkursa dialogs un metu 

konkurss), kārtību, kādā novērtējama pretendentu kvalifikācija, sagatavojamas 

iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas, kā arī piedāvājumu izvēles 

kritērijus. Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt direktīvu piemērošanu visiem 

direktīvu subjektu veiktajiem iepirkumiem, kas sasniedz noteiktu līgumcenu: 

„klasiskajā sektorā” – Ls 92 755 piegāžu un pakalpojumu līgumiem un Ls 

3 591 633 būvdarbu līgumiem; sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem 

– Ls 287 331 piegāžu un pakalpojumu līgumiem un Ls 3 591 633 būvdarbu 

līgumiem. Piešķirot iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir zemāka par minētajām 

līgumcenu robežām, pasūtītājam jānodrošina Eiropas Kopienu pamatprincipu – 

atklātības un diskriminācijas izslēgšanas principu ievērošana.  
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Direktīva 2004/18/EK Latvijā ir pārņemta ar Publisko iepirkumu likumu, 

kurš stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, savukārt direktīva 2004/17/EK – ar likumu 

„Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kurš stājās 

spēkā 2004.gada 24.novembrī. 

Ar direktīvu 2004/18/EK un 2004/17/EK pieņemšanu radīts tiesiskais 

pamats „zaļā iepirkuma” organizēšanai. Atbilstoši publiskā iepirkuma direktīvām 

un, attiecīgi arī Publisko iepirkumu likumam un likumam „Par iepirkumu 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” pasūtītāji un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi iepirkumos izvirzīt vides prasības piegādātāju 

spējām, iekļaut tās iepirkuma priekšmetu tehniskajās specifikācijās, tostarp 

izmatojot attiecīgus standartus un ekomarķējumus, kā arī iekļaut vides un 

energoefektivitātes faktorus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles 

kritērijos. 

 

1.4. Izmantojamie kritēriji 
 

1.4.1. Būvniecībā izmantojamie marķējumi 

Daudziem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem tiek piemērots 

ekomarķējums. Neskatoties uz to, ka pasūtītājiem nevar uzdot iegādāties tikai ar 

ekomarķējumu marķētus izstrādājumus, ekomarķēšanas sistēma, kuras pamatā ir 

vides kritēriji, var ievērojami palīdzēt vides kritēriju tālākā izveidē un pielietošanā 

iepirkuma procesā, pie kam ekomarķējums kā tāds ir ērts šo kritēriju izpildes 

(atbilstības) pierādījums. 

Tomēr ir viens „bet” – jums jābūt pārliecinātam, ka konkrētais marķējums 

ir ticams un starptautiski vai valsts mērogā kompetento iestāžu verificēts un atzīts.  

Daži negodīgi ražotāji savus izstrādājumus bez kāda pamatojuma arī 

reklamē kā videi nekaitīgus. Lai izslēgtu šādus gadījumus, Starptautiskā standartu 

organizācija (ISO) ir paredzējusi kritēriju kopumu, kas definē dažādus 

ekomarķējumu shēmu tipus – ISO 14024. Šie galvenie kritēriji ietver:  

• informācijas ticamību (t.i. vai pastāv adekvātas procedūras apstiprināšanas 

un atbilstības pārraudzībai); 

• shēmas administratīvo procedūru caurskatāmība; 

• ieinteresēto pušu konsultāciju formālā procesa esamība. 

Saskaņā ar ISO klasifikāciju, pastāv trīs ekomarķēšanas shēmu tipi, kas 

īsumā aprakstīti zemāk.  

I tipa marķējumi  

Šī grupa, iespējams, ir vislietderīgākā pasūtītājam. Šie I tipa marķējumi ir 

balstīti uz ietekmes uz vidi dzīves ciklu, kritērijus nosaka neatkarīga iestāde un 
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tos pārrauga ar sertificēšanas vai audita procesa palīdzību. Caurskatāmību un 

ticamību nodrošina trešo personu veikta sertifikācija. Lielākā daļa pastāvošo 

oficiālo valsts vai starptautisko ekomarķējumu programmu Eiropā ietilpst šajā 

kategorijā.  

II tipa marķējumi  

Informatīvas, pašu noteiktas vides prasības. Šīs ir vides prasības, ko savām 

precēm noteikuši to ražotāji, importētāji un izplatītāji. Tās nav apstiprinājusi 

neatkarīga iestāde, tās neatsaucas uz  iepriekš noteiktiem un pieņemtiem 

kritērijiem un pamatoti tiek uzskatītas par vismazāk informatīvām no visiem trīs 

vides marķējumu veidiem.  

III tipa marķējumi   

Šie marķējumi nesniedz nekādu vērtējumu par produkta kvalitāti vides 

jautājumos, bet vienkārši informē patērētāju par tā ietekmi uz vidi. Produktam 

tiek piešķirts noteikts „punktu skaits” par tā ietekmi uz vidi, kas balstīts uz aprites 

cikla novērtējuma metodēm. Šo vides punktu skaitu sastāda trešās puses 

sertifikācijas aģentūra, balstoties uz vairākiem vides indikatoriem, piemēram, 

enerģijas patēriņš, emisijas gaisā, emisijas ūdenī, utt. Tas nodrošina pasūtītājam 

iespēju salīdzināt dažādu produktu punktu skaitu un iegādāties tos, kam šis punktu 

skaits ir vislabākais, taču tas nesniedz nekādus ieteikums par vides aizsardzību.  

Produktu vides deklarācijas (turpmāk - PVD), kuras ir izdevušas PVD 

sertifikācijas iestādes, ir III tipa marķējuma forma. Tā sniedz „objektīvu, 

salīdzināmu un uzticamu informāciju par produktu un pakalpojumu ietekmi uz 

vidi, jo tie ir balstīti uz starptautiski pieņemtām un spēkā esošām aprēķina 

metodēm un tā ir neselektīva, neitrāla un atvērta visām ieinteresētajām pusēm”. 

Gan I tipa, gan III tipa (PVD) ekomarķējumi var būt noderīgi saistībā ar 

būvdarbu iepirkumiem. Abi nodrošina potenciālu neatkarīgi apstiprinātas 

informācijas avotu par to preču vides īpašībām, kas varētu tikt izmantotas, lai 

pierādītu atbilstību iepirkumā noteiktajiem kritērijiem. Tāpat tie norāda, kuri 

vides jautājumi ir visnozīmīgākie dažādiem būvmateriāliem. Tomēr, atšķirībā no 

ekomarķējumiem, PVD nenorāda minimālo prasību standartus dažādiem vides 

parametriem. Tādā veidā tos nevar tieši izmantot specifikāciju noteikšanā un tiem 

var būt lielāks pielietojums salīdzinošās ietekmes uz vidi novērtēšanā iepirkuma 

procedūras lēmuma pieņemšanas posmā. 

 

 

 

3.1. pielikumā apkopotas ziņas par plašāk izmantotajiem: 

• starptautiskajiem un nacionālajiem ēku ekomarķējumiem; 

• kokrūpniecības produktu marķējumiem; 

• būvju novērtējuma marķējumiem; 
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• izcelsmes marķējumiem vai deklarācijām. 

 

Tāpat šeit jūs atradīsiet informāciju par zema enerģijas patēriņa standartu 

(pasīvās mājas). 
 

 

 

1.4.2. Kritēriju atbilstība iepirkuma procesā (verifikācija) 

Augstāk minētie un 3.1. pielikumā aprakstītie ekomarķējumi galvenokārt 

saistīti ar būvniecībā izmantotajiem materiāliem un tos var viegli izmantot, lai 

novērtētu atbilstību zaļajiem kritērijiem iepirkuma dokumentos. Šajā nodaļā 

aprakstītas dažādas verifikācijas iespējas katram iepirkuma procesa posmam.  

Būvprojekta izstrādes stadija  

Katra ES dalībvalsts ir pārņēmusi savos tiesību aktos Eiropas Savienības 

Publisko iepirkumu direktīvu, kas ietver noteikumus, kas jāievēro, veicot publisko 

iepirkumu, lai nodrošinātu caurskatāmu un konkurencei atvērtu procedūru un 

izvairītos no diskriminācijas. Saistībā ar metu konkursu un projektēšanas 

pakalpojumu iepirkumiem svarīgs ir Eiropas Parlamenta Ziņojums par turpmāko 

darbu pēc ziņojuma par konkurenci profesionālo pakalpojumu jomā 

(2006/2137(INI)). Tajā uzsvērta iespēja pieaicināt ekspertus noteiktās jomās 

(piemēram, tādus, kam ir labas zināšanas par videi draudzīgu būvniecību), lai tie 

piedalītos žūrijas komisijā, kas noteiktu konkursa uzvarētāju. 

Tāpat ir svarīgi noteikt piemērotas verifikācijas metodes, lai žūrijas 

komisijai sniegtu skaidrus norādījumus par vērtēšanas procedūru. Tās varētu 

ietvert apliecinājumu spējai būvēt/renovēt videi draudzīgas ēkas, kā arī 

apliecinājumu par atbilstību pieprasītajām aprēķina metodēm.  

Būvdarbu stadija (ieskaitot ēkas komunikācijas) 

Kad ēkas projekts ir pabeigts, var izziņot būvdarbu iepirkumu. Ir vairākas 

iespējas būvdarbu iepirkumos iekļaut zaļos kritērijus, kas balstīti uz salīdzināmu 

un uzticamu vides informāciju (piemēram, būvniecībā izmantojamie materiāli vai 

atkritumu saimniecība būvdarbu vietā). Eksistē daudz dažādu veidu, kā novērtēt 

atbilstību vides kritērijiem. Viena no pieejām ir pielietot esošos ekomarķējumus 

gan kritēriju noteikšanā, gan kā vienu no līdzekļiem, kas apliecina atbilstību 

kritērijiem (tomēr citas apstiprinājuma formas arī tiek pieņemtas). Jūs varat 

atsaukties tikai uz tiem ekosertifikātiem, kas atbilst noteiktām prasībām, kas 

aprakstītas 1.4.1. nodaļā. 

 

1.4.3. Aprites cikla izmaksas būvniecībā 

„Projekta iepirkuma aprites cikls aptver visu projekta ciklu no uzsākšanas 

un projektēšanas, tā ietver būvdarbus, ekspluatāciju un visbeidzot nonāk līdz 

otrreizējai izmantošanai un utilizācijai. Tas ir process, kas nosaka, kur un kad tiks 
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pieņemti galvenie lēmumi un nosaka nozīmīgus rezultātus, kas jāsasniedz katrā 

projekta posmā.”  

(skat. www.ogc.gov.uk/documents/CP0016AEGuide11.pdf ). 

Aprites cikla izmaksu (ACI) aprēķini būvniecības sektorā tiek izmantoti 

daudzus gadus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlē.  

Uzkrātā pieredze un pētījumi parādījuši, ka ēkas pastāvēšanas laikā 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas daudzkārt pārsniegs sākotnējās 

būvniecības izmaksas. Ekspluatācijas izdevumi var veidot līdz pat 85% no 

kopējām izmaksām.  

Salīdzinājumam projektēšanas izmaksas veido aptuveni tikai 0,3–0,5% no 

visa aprites cikla izmaksām, turklāt tieši projektēšanas stadijai ir vislielākā 

ietekme uz šiem 85%. Tādējādi nepieciešams veikt vairāk darbību, lai aprites cikla 

izmaksas tiktu ieviestas ikdienas praksē un uz tām balstītos ar būvniecību saistīti 

lēmumi. Tas ļautu izteikt vērtējumu naudas izteiksmē, ņemot vērā visas svarīgās 

un saistītās izmaksas no uzsākšanas līdz utilizācijai, ieskaitot, piemēram, 

ekspluatāciju, enerģiju, uzturēšanu, uzkopšanu, tāpat arī iekšējos resursus, katras 

ierīces ekonomisko aprites ciklu un konsultēšanas izmaksas. 

 

Aprites cikla izmaksas un aprites cikla analīze būvniecībā 

Lai gan ACI (aprites cikla izmaksas) un ACA (aprites cikla analīze) ir divi 

atšķirīgi procesi, kas ir attīstījušies un tiek pielietoti kā atsevišķas pieejas 

būvniecības nozarē, starp tām pastāv daudzas paralēles un kopsakarības.  

Kopīgais: 

• abas ir saistītas ar lēmumu ilgtermiņa ietekmes novērtēšanu; 

• abām nepieciešamas bieži vien daudzpusīgu ieguldījumu analīzes;  

• abās izmanto līdzīgus datus par materiālu un enerģijas ieguldījumu; 

• abas ņem vērā ekspluatāciju un uzturēšanu; 

• abas apsver otrreizējās pārstrādes un utilizācijas iespējas; 

• nodrošina bāzi racionālai lēmumu pieņemšanai, galvenokārt novērtējot 

iespējas. 

Atšķirīgais (attiecībā uz pieņemto lēmumu pamatojumu): 

• ACI apvieno visas būtiskās izmaksas, kas saistītas ar aktīvu ražīgumu 

finanšu izteiksmē kā bāzi, lai pieņemtu lēmumus par investīciju veikšanu.  

• ACA veicina lēmumu pieņemšanu, balstoties uz  potenciālo ietekmi uz vidi, 

novērtējot vides kritērijus. Kamēr izmaksas var noteikti attiecināt uz 

dažiem vides faktoriem, pašlaik nepastāv plaši atzītas metodoloģijas citiem 

faktoriem un dažus no tiem nav iespējams novērtēt izmaksu ziņā.  

http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0016AEGuide11.pdf
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Rezultātā ACI un ACA ne vienmēr panāk vienādus rezultātus. Tomēr 

ietekmes uz vidi novērtējumam ir galvenā loma vispārējā ilgtermiņa lēmumu 

pieņemšanā un ir jāapsver, kā to ieviest ACI procesā sākotnējā posmā.  

ACI un ACA izmantošana un rezultāti būs atkarīgi no lēmuma pieņēmēja 

prioritātēm. Piemēram:  

• ACI un ACA izmantošanu kā divus no kritērijiem vienota ieguldījuma 

variantā (piemēram, kā lēmums būvēt aktīvu), kur citi vērtēšanas kritēriji 

varētu ietvert funkcionalitāti, estētiku, būvdarbu veikšanas ātrumu, 

nākotnes investīciju atdevi, utt.  

• ACI un ACA izmantošanu kā divus no kritērijiem alternatīvu ieguldījumu 

variantu izvērtēšanā (vai nu visiem būvētajiem aktīviem, vai specifiskām 

sastāvdaļām, materiāliem vai to montāžai) 

• ACI izmantošanu, lai nodrošinātu to ilgtspējību ietekmējošo faktoru 

finanšu/ekonomisko novērtēšanu, kuriem ir akceptēta, vienkārši 

aprēķināma, naudā izsakāma vērtība.  

• ACI izmantošanu, lai nodrošinātu alternatīvo variantu, kas noteikti ACA 

vērtējumā, finanšu/ekonomisko novērtēšanu. 

• ACA izmantošanu kā iespēju identificēt alternatīvas iespējas ar labu 

ietekmi uz vidi un tad ACI analīzes pielietošanu tikai šīm iespējām. 

• ACI  izmantošanu rentabilitātes iespēju noteikšanai, tad gala lēmuma 

pieņemšanai ACA procesa ietekmē, kas veikta tikai šīm iespējām.  

Tādējādi redzams, ka ACI un ACA iespējams pielietot vienlaikus plašākā 

novērtēšanas procesā, pie kam viens process var palīdzēt efektīvāk izmantot otru. 

 

 

Par aprites cikla analīzes metodēm būvniecībā skat. 3.2. pielikumu. 

 
 

 

1.5. Būvniecības process Latvijā 
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3. attēls Vispārīgais būvniecības process Latvijā 
(avots: SIA „VERDICUS” Atskaite par normatīvo aktu analīzi būvniecībā) 

 

 

Būvniecības ierosinātājs 

Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs 

vai to pilnvarota persona. 

Būvniecības pieteikuma - uzskaites kartes iesniegšana būvvaldē 

Lai uzsāktu būvniecību, vispirms būves ierosinātājam būvvaldē jāpiesaka 

būvniecības iecere, iesniedzot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti. Būvvalde 

izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam un detālplānojumam, ja tāds ir izstrādāts, kā arī vietējiem apbūves 

noteikumiem, kā arī būvniecības realizācijas ietekmi uz vidi. 

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu saņemšana būvvaldē 

Ja būvniecības iecere atbilst visiem nosacījumiem un būvvalde pieņem 

pozitīvu lēmumu, tā izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Plānošanas 

un arhitektūras uzdevumā norāda būvobjekta galvenos parametrus, apbūves 

laukuma raksturojumu, būvprojektēšanas nosacījumus, tehniskos noteikumus 

pieslēgumiem pie inženierkomunikācijām, kā arī norādes par institūcijām, no 

kurām saņemami tehniskie noteikumi. 

Tehniskais projekts 

Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos būvnoteikumos. Tehniskā 

projekta atsevišķo daļu apjomu projektēšanas uzdevumā un līgumā par 

būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar projektētāju saskaņā 

ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 

Būvprojekta akcepts 

Izstrādāto būvprojektu ir nepieciešams akceptēt būvvaldē. Būvvalde pieņem 

lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Pēc 

būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu 

būvatļaujas saņemšanai.  

Būvatļauja 

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs būvvaldē iesniedz būvatļaujas 

pieprasījumu, akceptētu būvprojektu; zemes gabala īpašuma tiesības vai 

lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, sertificēta 

atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, 

saistību rakstu. 

Būvdarbi 

Būvdarbus drīkst veikt būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs. 

Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais 

būvuzņēmējs vai pasūtītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu 

http://www.saldus.lv/Lv/Saimnvide/buvnieciba/buvniec_process.htm#buvniec_pieteik
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veikšanu saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saskaņotu darbu veikšanas projektu, 

kā arī ievērojot Latvijas būvnormatīvu, apbūves noteikumu un citu tiesību aktu 

prasības.  

 

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

Pasūtītājs (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas) būvi 

uzrāda pieņemšanas komisijai. Komisijas sastāvā ir pilsētas būvinspektors, 

pilsētas arhitekts, pasūtītājs (būvētājs), vai tā pilnvarots pārstāvis. Komisija 

sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc pozitīva lēmuma 

paziņošanas. Komisijas parakstīto aktu apstiprina pašvaldības atbildīgā 

amatpersona. Aktu reģistrē būvvaldē. 

Būves ekspluatācija 

Būve skaitās pieņemta ekspluatācijā ar datumu, kad pieņemšanas aktu ir 

apstiprinājusi pašvaldības atbildīgā amatpersona. 

Otrajā tabulā (skat. tālāk) detalizētāk attēlota būvdarbu iepirkuma 

procedūra. Procedūras var atšķirties būvniecības posmu daudzuma ziņā – līgums 

par arhitekta/projektēšanas pakalpojumiem, līgums par būvdarbu veikšanu, 

līgums par energoefektivitātes pakalpojumiem, ieskaitot specifisku tehnisku 

instalāciju ieviešanu/atjaunošanu (piemēram, apkures sistēmas). Tādēļ iespējas 

iekļaut prasības iepirkuma procedūrā arī atšķirsies. 

 

 

Pilnīgs apskats par būvniecības procesu Latvijā atrodams 3.3. 

pielikumā 
 
 

 

1.6. Barjeras zaļā iepirkuma ieviešanai Latvijā  

Videi draudzīga būvniecība Eiropā un arī Latvijā sāk palēnām uzņemt 

tempu. Taču zaļās būvniecības iedzīvināšanai valsts un pašvaldību iepirkumā ir 

vairāki šķēršļi, kurus var iedalīt trīs grupās: 

Informatīvās barjeras  

Trūkst iepirkuma speciālistu motivācijas un zināšanu zaļās būvniecības 

jomā. Lielākajai daļai ierēdņu nav informācijas par videi draudzīgām precēm un 

pakalpojumiem un to sabiedrisko labumu, kā arī trūkst zināšanu un informācijas 

par: 

• vides problēmām vispār un īpaši par patēriņa radīto ietekmi uz vidi; 

• vides politiku Latvijā un ES; 
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• valsts iepirkuma izmantošanu kā instrumentu, lai veicinātu videi 

draudzīgāku preču un pakalpojumu izplatīšanos; 

• alternatīvu produktu esamību; 

• metodēm videi draudzīgu preču un pakalpojumu definēšanai, kā arī 

preču un pakalpojumu ietekmes uz vidi novērtēšanai; 

• vides marķējumiem.  

• preču sastāvu – ES dalībvalstīs bieži vien kritērijos tiek iekļauta prasība 

par izvairīšanos no kādas bīstamas vielas, piemēram, PVC, taču 

problēmas rodas, nosakot šīs vielas esamību precēs. 

Ekonomiskās barjeras  

Tās pamatā saistītas ar cenu atšķirībām starp videi draudzīgām precēm un 

to konvencionālajām alternatīvām. Valstīs, kur videi draudzīgu preču tirgus nav 

attīstīts, to cenas parasti ir augstākas nekā alternatīvām precēm. Pieaugot 

pieprasījumam pēc videi draudzīgām precēm, pieaug piedāvājums un konkurence 

un cenas parasti izlīdzinās. Zaļais iepirkums jāievieš vienlaikus ar 

organizatoriskām izmaiņām, jo tas var samazināt lietoto produktu daudzumu, līdz 

ar to arī finansiālos izdevumus (piemēram, enerģiju taupošās spuldzes). 

Izvēloties konvencionālās preces, netiek ņemtas vērā sociālās un vides 

izmaksas to pilna dzīves cikla laikā, kas parasti nav integrētas šo preču cenās. Līdz 

ar to, izvērtējot preces, nevar pilnvērtīgi veikt izmaksu – ieguvumu analīzi (cost 

– benefit analyses). Izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, būtu jāņem 

vērā ne tikai preču cenu, bet arī tekošās izmaksas, kas rodas attiecīgās preces 

lietošanas laikā, un ar atkritumu apsaimniekošanu vai pārstrādi saistītās izmaksas. 

Tas daudz pilnvērtīgāk parādītu patiesās iepirkuma izmaksas.  

 

 

Tehniskās barjeras  

Tās pamatā saistītas ar videi draudzīgo preču nelielo piedāvājumu tirgū un 

to šauro sortimentu. Taču būvniecības jomā ir arī problēmas ar videi draudzīgu 

un alternatīvu risinājumu tehnisko saskaņošanu un būvniecības atļauju 

saņemšanu.  

Šīs barjeras varētu ļaut pārvarēt vienkārši, universāli pielietojami ES 

apstiprināti vides kritēriji būvniecībai, ko jebkurš pasūtītājs Eiropā varētu 

vienkārši iekļaut iepirkuma dokumentācijā. Taču tas ir grūti sasniedzams „preču 

grupas” sarežģītības dēļ – atšķirīgi klimatiskie apstākļi, atšķirīgs valstu 

likumdošanas ietvars, lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. 

decembra direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti (turpmāk - EPBD) 

pieeja (skat. 1.3. 1. sadaļu) ir panākusi nelielu harmoniju. Kritēriju varianti, kas 

iekļauti pavadošajā preču lapā, ir ieteikumu un vadlīniju kopums, kas skar 

visizplatītākās vides problēmas, un ir piemērojami visās ES dalībvalstīs. Tomēr 
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atkarībā no pasūtītāja un valsts, kurā šie kritēriji tiks ieviesti, pārvaramās barjeras 

var būt atšķirīgas.  

Publiskā sektora darbinieku aptaujās parasti kā būtiskākie šķēršļi zaļajam 

iepirkumam tiek minēts uzskats, ka videi draudzīgāki produkti izrādīsies dārgāki 

un pašreizējā budžetēšanas prakse – īstermiņa budžeti (parasti 1 gads) nedod 

iespēju atainot ilgtermiņa ieguvumus, kuri rodas no zaļā iepirkuma. Līdz ar to 

parasti tiek dota priekšroka pēc iespējas lētākiem produktiem, kuru īstermiņa 

efektivitāti ir vieglāk atainot budžetā. 

No aptaujām var redzēt arī, ka darbinieki neuzskata, ka Latvijā būtu 

problēmas ar videi draudzīgu preču piegādi, vai pastāvētu kādi likumdošanas 

ierobežojumi zaļā iepirkuma piemērošanai praksē.  

 

 

1.7. Secinājumi 

Šajā sadaļā izcelti galvenie aspekti, kas ir ietekmējuši ieteiktos vides 

kritērijus būvdarbu iepirkuma procedūrā: 

• centieni saistībā ar vispārējo vides situācijas uzlabošanu, ieskaitot 

energoefektivitāti, lielā mērā atkarīgi no arhitektu projektiem. Tādēļ ir 

svarīgi koncentrēties uz vides prasību iekļaušanu metu konkursos 

būvdarbu iepirkumu procedūrās.  

• pastāvošā ES likumdošana nākotnē var virzīties pretim minimālo vides 

kritēriju izstrādei, bet pašlaik Eiropas līmenī nepastāv nekādas 

minimālās prasības. Tādēļ jāņem vērā spēkā esošie Latvijā noteiktie 

efektivitātes standarti. 

• būvniecības izstrādājumiem ekomarķējumi un PVD ir noderīgi 

verifikācijas rīki gan pretendentiem, gan pasūtītājiem.  

• ACI un ACA ir ļoti noderīgi instrumenti būvdarbu iepirkuma procedūrā, 

bet iepirkumu procedūrās tos ir uzmanīgi jāpielieto, jo tie ir sarežģīti un 

bieži vien nepieciešama ekspertu konsultācija. 

• videi draudzīgam iepirkumam būvniecībā jābūt balstītam uz integrētu, 

sistēmisku pieeju, nevis vienkārši koncentrēšanos uz atsevišķām 

sastāvdaļām.  
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2. Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas būvniecībai, 

būvdarbiem un būvmateriālu piegādēm 

 
2.1. Iepirkuma process būvniecības darbiem un materiāliem 

Šajā sadaļā sniegts pārskats pār vides kritērijiem, kurus varētu iekļaut 

dažādos iepirkuma procedūras posmos esošās likumdošanas ietvaros.  

 

2.1.1. Iepirkuma procedūras posmi būvniecībā 

Iepirkuma ziņā būvniecības sektors ir ļoti sarežģīts gan no procesuālā 

viedokļa, jo projektēšanas un būvdarbu iepirkumos ir liela konkurence, gan arī no 

iepērkamo materiālu un pakalpojumu dažādības viedokļa. Lai noteiktu, kā 

vislabāk ievērot vides prasības, ir jāapzina dažādie būvniecības procesa posmi 

Latvijā (skat. 3. attēlu 1.5. nodaļā) un ar ietekmi uz vidi saistītie aspekti katrā no 

šiem posmiem. Projektēšanas posmam ir ļoti liela ietekme uz vēlāk nepieciešamo 

komunikāciju uzstādīšanu ēkā. 

 

2. tabula. Būvniecības procesi publiskā iepirkuma procedūrā Latvijā 

 

Būvprojektēšanas 

sagatavošana  

un 

būvprojektēšana 

 

 Viens no vissvarīgākajiem posmiem visā būvniecības 

procesā: viss tālākais atkarīgs no šajā posmā formulētajām 

specifikācijām, tātad šajā posmā varam atrast lielāko 

potenciālu videi draudzīgas ēkas plānošanā.  

• Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 74. pantu (1), pirms 

metu konkursa pasūtītājs nodrošina metu konkursa 

nolikuma izstrādāšanu. 

Metu konkurss 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 70. pantu (1), metu 

konkurss ir iepirkuma procedūra, kas pasūtītājam dod 

iespēju iegūt metu (plānu vai projektu), ko žūrijas komisija 

atzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai bez 

tās, galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas 

plānošanas, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes (tai 

skaitā valsts informāciju sistēmu) jomā. 

• Būvprojektēšanas neatņemama sastāvdaļa ir pasūtītāja kopā 

ar projektētāju sastādītais projektēšanas uzdevums, ko 

sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs. Projektēšanas 

uzdevumā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas 

un parametrus, teritoriālplānojuma un inženierkomunikāciju 

projektēšanas prasības, cik būvprojektēšanas stadijās 

izstrādājams būvprojekts, kā arī īpašos nosacījumus 

(piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiālus) un 

pasūtītāja vēlmes - cik telpu, kāda lieluma un ar kādu 

lietošanas mērķi jāieplāno, palīgtelpas un to izvietojums.  
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• Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos 

būvnoteikumos. Tehniskā projekta risinājumam jānodrošina 

būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas sakārtošanas, 

rekultivācijas un citu darbu izpilde šajos noteikumos un 

citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līgumam 

par būvprojektēšanas pakalpojumu. Tehniskā projekta 

risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu 

stiprība, stingrība, noturība un aizsardzība pret sprādzieniem 

un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, 

tā arī ekspluatācijas laikā. 

• Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17. pantu (2), 

tehniskās specifikācijas publiskiem būvdarbu līgumiem ir 

tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka pasūtītāja 

prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko 

aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, 

preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai tos 

iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. 

Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma 

„Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” A daļas 12. punktā 

iekļauti šādi projektēšanas un saistītie pakalpojumi: 

arhitektūras pakalpojumi, inženiertehniskie pakalpojumi un 

integrētie inženiertehniskie pakalpojumi, pilsētplānošanas un 

vides plānošanas pakalpojumi, saistītie zinātniskie un 

konsultatīvie pakalpojumi, tehnisko izmēģinājumu un 

analīzes pakalpojumi. 

Latvijā saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem, pasūtītājam ir jāizstrādā 

specifikācijas par: 

• piemērotākiem arhitektoniskajiem un 

konstruktīvajiem risinājumiem- izmantojamajām 

iekārtām, tehnoloģijām, videi un lietotājam draudzīgu 

materiālu un resursu izvēle un izmantošana, 

izmantojamajām būvkonstrukcijām; 

• pareizu ēku novietojumu, par to cik telpas, kāda 

lieluma, ar kādu lietošanas mērķi, izvietojumu; 

• ja būvi nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda 

prasības nojaukšanas darbu projektam; 

• energoefektivitātes standartiem (videi draudzīgu 

energoresursu izmantošana, augstas 

energoefektivitātes transporta noma u.t.t.)  

• inovatīvu risinājumu pielietošanu objektu plānošanā. 

 

Būvdarbi (t.sk. 

inženierkomunikā- 

ciju ierīkošana un 

būves nojaukšana) 

 Šajā posmā pasūtītājam būtu nepieciešams iekļaut 

skaidrus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus 

energoefektivitātes un ilgtspējīgas būvniecības principu 

ievērošanai. 
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 Energoefektivitātes palielināšana ļauj samazināt 

energoresursu izmantošanu, līdz ar to arī slodzi uz vidi, kas 

saistīta ar attiecīgās būves celtniecību, tādēļ 

energoefektivitāte ir jāiekļauj kā obligāts būtisks nosacījums. 

Kā projektēšanas, tā arī būvdarbu posmā būtu 

jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības 

pamatprincipi:  

• ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

• optimāla ēkas vietas izvēle; 

• samazināts enerģijas patēriņš; 

• samazināts ūdens patēriņš; 

• videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

• atjaunojamu resursu izmantošana; 

• paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; 

• novatoriski risinājumi projektēšanā un būvniecībā. 

(avots: www.zalasmajas.lv ) 

Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, ir jāievēro 

vides aizsardzības nosacījumi (5.8. nodaļas 172. punkts). 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu 

iespējami mazāks. Vides un dabas aizsardzības, sanitārajās un 

drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli 

pamatotam. 

Latvijas būvnormatīvs LBN 321 – 05 “Būvju 

nojaukšanas noteikumi” nosaka prasības būvju nojaukšanai 

un būvju nojaukšanas kārtību, kur noteikts, ka būvju 

nojaukšana projektējama un veicama saskaņā ar piemērojamo 

standartu prasībām tā, lai līdz minimumam samazinātu 

nojaukšanas procesa nevēlamu ietekmi uz vidi, kā arī 

projektējot nojaukšanas darbus, izvērtē nojaukšanas darbu 

varbūtējās iedarbības zonā esošo objektu iespējamos 

bojājumus, un nojaukšanas darbu projektā paredz pasākumus 

šo objektu pasargāšanai no nojaukšanas darbu laikā 

iespējamiem bojājumiem un citas nelabvēlīgās iedarbības. 

Latvijas būvnormatīvā LBN 321 ir noteikta 

nojaukšanas projekta izstrādāšana, paredzot, ka būves 

nojaukšanas projektā jānorāda: 

• ziņas par būves veidu, par materiāliem, par apkārtējo 

vidi, par ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas varētu 

ietekmēt darbu veikšanu; 

• kādi materiāli nonāks atkritumos; 

http://www.zalasmajas.lv/
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• kā ar atkritumiem (materiāliem) rīkosies nojaukšanas 

gaitā; 

• cik daudz atkritumu pēc aplēsēm radīsies; 

• ziņas par īpašiem pasākumiem, ja ēkā, kas jānojauc, 

ir trupes un citu sēnīšu bojāta koksne un materiāli.  

Tāpat noteikta būvju nojaukšanas atkritumu 

apsaimniekošana. 

Būvdarbu 

kontrole 

 Mērķis - nodrošināt iepriekšējo posmu kontroli  

Būvuzraudzība 

Saskaņā ar MK noteikumiem par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi", 

būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un 

intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta 

būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvdarbos 

izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un 

tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību 

būvprojektam. 

Autoruzraudzība 

Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 "Būvdarbu 

autoruzraudzības noteikumi", nosaka būvdarbu 

autoruzraudzības (turpmāk - autoruzraudzība) kārtību.  

Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta 

autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 

dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes 

no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un 

standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraugam ir 

būvdarbu gaitā jāpārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu 

atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus 

jāpārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un 

citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstība 

būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā 

paredzētajiem. 

 

Ja ir atbilstošas zināšanas un vēlēšanās, iepirkumu konkurss var ļoti pozitīvi 

ietekmēt augstu vides aizsardzības standartu sasniegšanu būvniecības projektos. 

Tāpat ir svarīgi, lai ar vidi saistītie parametri tiek apspriesti jau procesa sākumā, 

skiču projekta izstrādes posmā.  

 

2.1.2. Dažādiem būvju tipiem adekvāti risinājumi 
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Dažādi būvju tipi, par kuriem pasūtītājs veic iepirkumu, ietver skolu ēkas, 

slimnīcas, biroju ēkas, ēkas dažādiem pasākumiem (piem., teātris), un 

universitātes ēkas. Katram būves tipam nepieciešama sava pieeja būves 

energoefektivitātes maksimizēšanas ziņā. Tas nozīmē, ka aspektiem jāpievēršas 

dažādi, ņemot vērā, piemēram, telpu elastīgumu, dažādus būves daļu 

izmantošanas laikus  (piem., skolas ēkas mācību telpas, sporta zāle), gaisa 

apmaiņu (gaisa kvalitāte), apkures un enerģijas vajadzības, kā arī apgaismojumu.  

Labā skiču projektā šīs vajadzības ir ņemtas vērā gan jaunas, gan renovētas 

ēkas gadījumā. 

 

2.1.3. Būvniecības piegādes loģistika  

Būvniecības piegādes loģistikai ir liela ietekme uz būvdarbu kvalitāti 

(tādējādi arī uz aprites cikla izmaksām), uz atkritumu radīšanu un transporta 

izmantošanu. Viens no veidiem, kā nodrošināt augstu būvdarbu kvalitāti, ir veidot 

t.s. partnerības modeļus (piegādes komandas), kurās galvenie piegādes procesa 

dalībnieki (arhitekti, konsultanti, galvenais būvuzņēmējs, speciālists – 

būvinženieris) sadarbojas jau no paša projekta sākuma. Ja publiskā iepirkuma 

mērķis ir videi draudzīgu ēku būvniecības iepirkums, tāds partnerības modelis ir 

visādi sekmējams.  

 

2.1.4. Ilgtspējības kritēriju iekļaušanas aspekti 

Katrā no būvniecības procesa posmiem pasūtītājam ir dažādas iespējas 

iepirkuma dokumentācijā iekļaut vides, sociālos vai ekonomiskos kritērijus. 3. 

tabulā sniegti piemēri vides kritērijiem dažādās iepirkuma dokumentācijas 

sadaļās.  

3. tabula. Zaļo kritēriju iekļaušana iepirkuma dokumentācijas sadaļās 

Iepirkuma dokumentācijas 

sadaļas 

 „Zaļie” piemēri 

Līguma priekšmets  • Pamatskolas ēkas būvniecības darbi, kas atbilst 

pasīvās mājas standartiem”  

• Arhitektu konkurss biroju ēkas, kas atbilst videi 

draudzīgas būvniecības kritērijiem,  projekta 

izstrādei 

Tehniskās specifikācijas  Ēkas primārās enerģijas apjoma vajadzībām jābūt 

vismaz par 10% [procentu daudzums atkarīgs no 

likumdošanā iekļautajiem parametriem] zemākai 

kā noteiktais minimums jaunām ēkām, kas balstīts 

uz [Latvijas valsts standartu LVS ....]. 

Atlases kritēriji  Pretendentam jāatspoguļo tā tehniskās kapacitātes 

tilta būvniecībā aizsargājamā zonā ar, piemēram, 

sertifikātu Vides pārvaldības sistēmu (VPS) šādiem 

projektiem. 
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Vērtēšanas kritēriji  Papildus punkti tiks piešķirti par vietējo 

atjaunojamo enerģijas resursu [iekļaujiet 

pieņemamos AER] procentuālo attiecību gala 

enerģijas patēriņā, kas pārsniegs tehniskajā 

specifikācijā norādītos minimālos standartus. 

[atbilstoši: novērtēšanas sistēmas specifikācijai 

(piemēram, bonusu sistēma)]” 

Līgumu izpildes nosacījumi  Lai izvairītos no atkritumu radīšanas, lietošanas un 

izvietošanas būvdarbu vietā, būvkompānijai jāpilda 

noteikto instrukciju saistības par otrreizējas 

pārstrādes aprīkojumu/ iespējām un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

 

Mūsu iepirkumiem ir arī sociāla ietekme, un publisko iepirkumu var 

izmantot kā sociālu uzlabojumu virzītājspēku – vai nu tas garantē labus darba 

apstākļus būvdarbu iepirkuma uzvarētāja būvniecībā nodarbinātajiem, vai 

nodrošina pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem valsts ēkās, nodrošina 

jaunas nodarbinātības iespējas cilvēku grupām ar īpašajām vajadzībām, vai 

veicina darbību pret bērnu nelegālu nodarbinātību, vai atbalsta izdevīgu 

tirdzniecību.  

Gudrs, pārdomāts iepirkums, protams, nozīmē arī efektīvu iepirkumu. 

Pārāk bieži, iegādājoties preces vai pakalpojumus, tiek ņemta vērā tikai sākotnējā 

iepirkuma cena, ignorējot tādas lietošanas izmaksas kā elektrības un ūdens 

patēriņš, uzturēšanas izmaksas un atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas 

izmaksas preces aprites cikla beigās. Daudzas preces turklāt tiek iegādātas bez 

vajadzības. Tādēļ, rūpīgāk analizējot patiesās vajadzības,  ir iespējams būtiski 

ietaupīt. 

Ilgtspējīgs iepirkums var veicināt lielas izmaiņas – vides, sociālā un 

finansiālā jomā. Tomēr šobrīd pasūtītāji jūtas nebrīvi vides un sociālu apstākļu 

izmantošanai iepirkuma procedūrās atbalsta trūkuma dēļ, kā arī izmēģinātu un 

pārbaudītu metožu trūkuma dēļ.  

 

 

2.2. Vides nosacījumu izmantošanas iespējas 
 

2.2.1. Vides kritēriju līmeņi: pamatlīmenis un paplašinātais līmenis 

Visa informācija par vides nosacījumu ietveršanu iepirkuma procedūras 

dažādos posmos tiks sniegta divos līmeņos – pamatlīmenī un paplašinātajā līmenī. 

Vajadzības gadījumā šie norādījumi tiks papildināti ar specifiskiem padomiem 

par to, kā vides kritēriji jāpielieto.  

Pamatlīmeņa ZPI kritēriji (pamatkritēriji) attiecas uz visbūtiskāko ietekmi 

uz vidi. Pamatkritēriji ir veidoti tā, lai tos varētu izmantot jebkurš pasūtītājs bez 

būtiskas konsultēšanās ar ekspertiem un bez ievērojamām papildus izmaksām.  
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Paplašinātā līmeņa ZPI kritēriji (izvērstie kritēriji) ir paredzēti tiem 

pasūtītājiem, kas cenšas iepirkt videi draudzīgākās preces, kas pieejamas tirgū un 

šie kritēriji var prasīt papildus administratīvās procedūras un papildus izmaksas 

salīdzinājumā ar citām precēm, kas pilda to pašu funkciju. 

Būvniecībā piedāvātie varianti ir salīdzinoši sarežģīti un tiem varētu būt 

nepieciešamas vērā ņemamas speciālās zināšanas videi draudzīgā būvniecībā. 

Ņemot vērā ievērojamo atšķirību ēkas aprites cikla izmaksu ziņā, ko var panākt 

ar efektīvu ūdensapgādes sistēmu energoefektīvu būvniecību, noteikti ir vērts 

ieguldīt ekspertu piesaistīšanā, lai tie palīdzētu būvniecības procesa vadīšanā un 

piedāvājumu vērtēšanā. 

Kritērijiem ir dažādi varianti. Nav nepieciešams tos visus izmantot 

vienlaicīgi, bet jāstrādā pie tā, lai izvēlētos vispiemērotākos variantus 

konkrētajam būvdarbu iepirkumam.  

 

 

2.2.2. Līguma priekšmeta noteikšana  

Līguma priekšmeta precīza definēšana ir svarīga, lai pretendentiem būtu 

nodrošināta atklātība un caurskatāmība (skaidri spēles noteikumi). Līguma 

priekšmets var ietvert tādus vides kritērijus kā: 

• specifiskus terminus, kas saistīti ar videi draudzīgu būvniecību, piemēram, 

ekodizains, zems enerģijas patēriņa līmenis, pasīvās mājas standarts, videi 

draudzīgi būvniecības materiāli; 

• lietotāja aspektus, piemēram, “gudras” energosistēmas, veselīgi dzīves 

apstākļi. 

Paplašinātajā līmenī ieteicams izveidot pēc iespējas detalizētāku līguma 

priekšmeta aprakstu un atsaukties uz visiem iespējamajiem vides nosacījumiem, 

kas saistīti ar detalizētām vides tehniskajām specifikācijām un/vai lēmuma 

pieņemšanas kritērijiem.  

 

 

Pamatkritēriji 

• Jaunas energoefektīvas [šeit ierakstiet būves tipu] būvniecība, izmantojot 

videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus vai  

• [šeit ierakstiet būves tipu] dzīvojamā fonda renovācija, atbilstoši augstiem 

energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 

materiālus un izstrādājumus 

 

 

Izvērstie kritēriji 
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Jaunas [šeit ierakstiet būves tipu] būvniecība vai [šeit ierakstiet būves tipu] 

renovācija, nodrošinot tādus energoefektivitātes standartus kā pasīvajai mājai, 

izmantojot ilgtspējīgus būvniecības materiālus, pielietojot „gudrus” enerģijas 

apgādes risinājumus, ilgtspējīgus ūdens un notekūdeņu saimniecības aspektus 

un veselīgus dzīves apstākļus.  

 

 

2.2.3. Atlases kritēriji  

Nodrošināt, lai arhitektam, kam jāizstrādā ēkas projekts, ir pieredze videi 

draudzīgas būvniecības metožu projektēšanā, ir tikpat svarīgi kā piemērotu vides 

tehnisko specifikāciju izstrādāšana. Tāpēc ļoti ieteicams ir projektēšanas 

konkursa dokumentācijā ietvert ar vides prasībām saistītus atlases kritērijus 

(piemēram, jābūt pieredzei videi draudzīgas būvniecības jomā), kā arī nodrošināt, 

lai pretendentu būvfirmām būtu tehniskā kapacitāte videi draudzīgas būvniecības 

jomā. Turklāt, pastāv specifiski izslēgšanas kritēriji, kas attiecas uz gadījumu, kad 

būvfirma vai būvniecības pakalpojumu firma iepriekš atzīta par vainīgu par vides 

aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu (skat. tālāk). 

Paplašinātajā līmenī arhitekta pieredzes novērtējuma kritēriju indikatīvais 

saraksts ir garāks un visas galvenās jomas aptverošs.  

 

 

Pamatkritēriji 

Pretendentu izslēgšana  

1. Būvniecības firmas, kas atkārtoti ir pārkāpušas ar vidi saistītu likumdošanu 

vai noteikumus vai arī atzītas par vainīgām nopietnu profesionālu pārkāpumu 

veikšanā, kā aprakstīts Direktīvas 2004/17/EK 53. un 54 pantā un Direktīvas 

2004/18/EK 45 pantā, tiks izslēgtas no iepirkuma procedūras. 

Arhitekta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā 

2. Arhitektam jāpierāda pietiekama pieredze videi draudzīgu ēku projektēšanā. 

Tā var ietvert atbilstošu ekspertu, piemēram, apkures/kondicionēšanas 

inženierkonsultantu atsauksmes. Katram pretendentam jāiesniedz dokuments, 

kurā 2 lapaspušu garumā ir aprakstīta viņa pieredze šādās jomās (indikatīvais 

saraksts): 

• Energoefektīvas būvniecības projektēšana. Pievienojot, ja iespējams, 

specifisku informāciju par energopatēriņu uz vienu kvadrātmetru, 

ieskaitot apkuri, kondicionēšanu, apgaismojumu un ventilāciju 

iepriekšējos projektos; 

• Gaisa necaurlaidības un gaisa apmaiņas sistēmu ar siltuma 

rekuperatoriem projektēšana; 
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• Bioklimatiskā arhitektūra ar mērķi panākt energoefektivitāti, termisko 

un optisko komfortu, labus iekštelpu gaisa kvalitātes standartus, 

izvairoties no mehāniskām sistēmām, piemēram, apgaismošanu ar 

gāzizlādes spuldzēm;  

• Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana. 

Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, 

kuri nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā.  

3. Pretendentiem jāpierāda to tehniskā kapacitāte (vai nu ar uzņēmuma 

ekspertu vai ar no ārpuses piesaistītu ekspertu), lai īstenotu noteiktus vides 

pārvaldības pasākumus, kas atbilst šādām prasībām: 

• efektīvas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nodrošināšana 

būvniecības vietā un tās apkārtnē (ja būvniecības darbi norisinās vietā, kurā 

vide ir īpaši viegli ietekmējama); 

• pasākumi, kas aizkavē bīstamo atkritumu plūsmas, kas var nelabvēlīgi 

ietekmēt apkārtējo vidi;  

• vides pārvaldības pasākumi, kas vērsti uz atkritumu rašanās samazināšanu 

būvniecības vietā līdz minimumam, ievērotu pieļaujamā trokšņu līmeņa 

prasības un izvairītos no satiksmes sastrēgumiem.  

Verifikācija: Iespējamie pierādījumi ietver EMAS un ISO 14001 sertifikātus 

vai ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas Latvijas vai citas ES dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem 

vides pārvaldības sistēmas standartiem. Citi pretendenta iesniegtie pierādījumi, 

kas var apstiprināt nepieciešamo tehnisko kapacitāti, arī tiks pieņemti.  

 

 

Padomi ieviešanai 

Eksperta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā 

Arhitekta pieredzes vērtēšanā nepieciešama pasūtītāja pieredze. 

Varētu būt nepieciešams piesaistīt ekspertus “no malas” un izveidot 

kompetentu iepirkuma komisiju arhitektu konkursā, lai izvērtētu arhitektu 

pieredzes aprakstus. 

Šis saraksts ir indikatīvs un var tikt papildināts/samazināts, lai pielāgotos 

situācijai. Pasūtītājam būs jānosaka, ko nozīmē “atbilstoša” (pagātnē) pieredze. 

Izslēgšana par nopietnu profesionālu pārkāpumu 

Būvkompānijas var tikt izslēgtas divos gadījumos: 
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• ja uzņēmums saņēmis tiesas spriedumu par tā profesionālo rīcību (nav 

ievērojis vides aizsardzības likumu prasības, par ko ir spēkā stājies tiesas 

spriedums); 

• ja ir pierādīta tā neprofesionāla rīcība (piemēram, var izslēgt uzņēmumu, kas 

atkāroti pārkāpis vides noteikumus administratīvās likumdošanas ietvaros un 

tam atkārtoti uzlikti sodi).  

 

 

Izvērstie kritēriji 

Pretendentu izslēgšana  

1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Arhitekta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā 

2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Indikatīvais saraksts šajā gadījumā ir 

plašāks un papildus ietver: 

• AER izmantošana un koģenerācija; 

• ACI un ACA rīku izmantošana projektēšanā; 

• Augstu iekštelpu gaisa kvalitātes standartu sasniegšana. 

Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, 

kuri nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā.  

3. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

Padomi ieviešanai 

Eksperta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Izslēgšana par nopietnu profesionālu pārkāpumu  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

2.2.4. Tehniskās specifikācijas / Vērtēšanas kritēriji 

 

2.2.4.1. ENERĢIJA 

Enerģijas patēriņš un energoefektivitāte 

Lai nodrošinātu augsta standarta energoefektivitāti jaunu ēku būvniecībā 

un esošo renovācijā, jānosaka specifiski minimālie standarti, kurus jāņem vērā, 
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kad tiek sastādītas ēkas sākotnējās tehniskās specifikācijas. Tiem jābūt saskaņā ar 

valstī pastāvošajiem minimālajiem standartiem un aprēķināšanas metodēm. Ja 

tādu nav vai arī tie noteikti nepietiekoši augsti, ieteicams pieprasīt augstāku 

energoefektivitāti, kā noteikts valsts vai reģionālajos standartos un/vai 

pieejamajās vadlīnijās. 

Citas prasības, kas varētu uzlabot energoefektivitāti, ietver, piemēram, 

prasību veikt atbilstošas kvalitātes pārbaudes būvdarbu laikā (piemēram, ēkas 

gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude, kas nosaka ēkas blīvuma pakāpi un konstatē 

siltuma zuduma vietas ēkā). Šādas prasības var palīdzēt noteikt, vai gala 

energoefektivitātes rādītāji atbilst plānotajiem.  

Būtiska ir arī faktiskā ēkas enerģijas patēriņa pārraudzība pēc būvniecības. 

Viena lieta ir, cik energoefektīva ēka ir plānojumā, tomēr faktiskais enerģijas 

patēriņš ir atkarīgs arī no ēkas lietotāju paradumiem.  

Ja enerģijas patēriņš tiek efektīvi pārraudzīts, ir daudz vieglāk noteikt 

vietas, kurās var veikt uzlabojumus. Nodrošinot pastāvīgu enerģijas patēriņa 

grāmatvedību, ēkas lietotājiem pieejamu enerģijas sadales ekrāna uzstādīšanu un 

atbilstošu apmācību nodrošināšana ēkas pārvaldniekam, iespējams efektīvi mainīt 

ēkas lietotāju paradumus.  

 

Pamatkritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Enerģijas patēriņa standarti  

1. Ēkas vispārējais [neto, gala, primārais] enerģijas patēriņš (ieskaitot apkuri, 

kondicionēšanu, karsto ūdeni, ventilāciju un elektroapgādi) ir par [X]% zemāks 

nekā [miniet  attiecīgus Latvijas normatīvus] maksimālais noteiktais.  

Enerģijas sadales ekrāns 

2. Ekrānam jābūt uzstādītam ēkā, redzamā vietā un tam jāuzrāda ēkas dienas 

un/vai mēneša enerģijas patēriņu. Papildus informācija par laika apstākļiem un 

pašreiz lietoto strāvas daudzumu, atspoguļojot lietotāju shēmas atbilstošajam 

ēkas tipam (skolai, birojam utt.), arī var izmantot, lai veicinātu izpratni par 

sniegto informāciju. 

Apmācība par energoefektivitāti  

3. Ēkas pārvaldnieku jānodrošina ar apmācību par ēkas energoefektīvu 

izmantošanu pēc būvdarbu/renovācijas darbu pabeigšanas. Pretendentam 

jāsniedz ieskats apmācību saturā. 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 
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1. Zemāks enerģijas patēriņš  

Zemāks vispārējais [neto, gala, primārais] enerģijas patēriņš kā minēts 

specifikācijās, (ieskaitot apkuri, kondicionēšanu, karsto ūdeni, ventilāciju un 

elektroapgādi). Punkti tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un 

sliktāko piedāvājumu. 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme  

Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no 

minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma 

procedūra).  

Enerģijas patēriņa standarti  

1) Neto, gala un primārā enerģijas patēriņa izvēle būs atkarīga no indikatoriem, 

kas izmantoti energoefektivitātes definēšanā valsts likumdošanā. 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājam jāpārliecinās, vai pareizi 

izmantota attiecīgā aprēķināšanas metode. Šajā procesā varētu būt 

nepieciešams piesaistīt iekšējos vai ārējos ekspertus. 

2) Iekļaujamais procentuālais līmenis (vēlamais līmenis) atkarīgs no 

likumdošanā minētā maksimālās energoefektivitātes vēlamā līmeņa. Ir 

ieteicams noteikt vismaz par 20% zemāku līmeni kāds minēts valsts standartu 

normatīvos.  

3) Enerģijas patēriņa maksimālajām robežām jābūt iekļautām visos iepirkuma 

procesa posmos. 

Enerģijas sadales ekrāns  

Atkarībā no ēkas lieluma un EPBD iesaistīšanās līmeņa attiecīgajā ES 

dalībvalstī, enerģijas sadales ekrāna uzstādīšana var būt arī obligāta. Lai iegūtu 

papildus informāciju, apmeklējiet www.buildingsplatform.org  

Vērtēšanas kritēriji  

Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik 

papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. 

Papildus vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no 

kopējā iespējamā punktu skaita.  

Ja papildus kritēriji tiek formulēti kā „labāka efektivitāte salīdzinājumā ar 

tehniskajās specifikācijās iekļautajām minimālajām prasībām”, punkti tiek 

piešķirti proporcionāli efektivitātes uzlabojuma līmenim. 

 

 

http://www.buildingsplatform.org/
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Enerģijas patēriņš un atjaunojamie enerģijas resursi  

Papildus šiem pamatkritērijiem, iepirkuma dokumentācijā var iekļaut 

specifiskus punktus, lai veicinātu vēl augstāka līmeņa energoefektivitātes 

sasniegšanu ēkās. Tā kā šo kritēriju izstrādē nepieciešama ekspertu līdzdalība, tie 

ir iekļauti izvērsto kritēriju sadaļā. Tālāk aprakstītas trīs jomas:  

• pasīvās mājas risinājumi; 

• vietējo AER izmantošana; 

• modernu energoefektīvu tehnoloģiju lietošana. 

Pasīvās mājas 

Pasīvās mājas koncepcija ir videi labvēlīga un relatīvi lēta metode, lai sasniegtu 

būtisku enerģijas ekonomiju dzīvojamajās ēkās un citās būvēs. Principā tas ir 

īstenojams lielākajā daļā ēku tipu (ieskaitot renovāciju), ievērojot šādus 

projektēšanas pamatprincipus: 

• samazināt siltuma zudumu (siltumizolācija); 

• samazināt elektrības patēriņu (viedas apgaismes sistēmas); 

• izmantot dabīgo saules enerģiju (logu novietojums, saules/ēnas puses); 

• uzrādīt un kontrolēt enerģijas patēriņu; 

• izvēlēties enerģijas avotu (Saules kolektori, koģenerācija, biomasas boileri). 

Principā būvniecības projektā iespējams iekļaut pasīvo māju specifikācijas kā 

minimālās prasības. 

Vietējo AER izmantošana  

Ja kā minimālās prasības netiek izmantoti pasīvās mājas standarti, pastāv 

citas iespējas, ar kuru palīdzību nodrošināt enerģiju taupošas ēkas būvniecību. 

Viena no šādām iespējām saistīta ar vietējo atjaunojamo enerģijas resursu 

(turpmāk - v-AER) izmantošanu ēkās (t.i., ietvertu jau ēkā, kā saules kolektori, 

biomasas boileri utt.).  

Visefektīvākais veids ir pieprasīt AER primārās, gala un neto ēkas enerģijas 

patēriņa minimālo procentuālo attiecību (apkurei, kondicionēšanai, ventilēšanai, 

karstā ūdens apgādei un elektroapgādei), tomēr ir iespējams iekļaut arī 

izvērtēšanas kritērijus, lai veicinātu to piedāvājumu iesniegšanu, kas balstīti uz v-

AER izmantošanu. Tomēr aprakstam nav jābūt tehniski pārāk detalizētam, lai 

ļautu pretendentiem iesniegt elastīgus risinājumus. 

Modernas (inovatīvas) energoefektīvas tehnoloģijas  

Papildus noteiktas v-AER izmantošanas procentuālās attiecības 

pieprasīšanai iepirkuma dokumentācijā var ietvert citus specifiskus vides 

kritērijus, kas ietekmē kopējo energoefektivitātes līmeni. Tādi kritēriji varētu 

aptvert energoefektīvas apgaismes, apkures, kondicionēšanas un ventilēšanas 



37 

sistēmas vai tehnoloģijas ēkā. Kā piemēru var minēt tādu enerģiju taupošu 

tehnoloģiju kā Zemes siltumsūkņa (Earth Heat Exchanger, - caurule, kurā 

ieplūstošais gaiss ziemā uzsilst, bet vasarā - atdziest līdz zemes temperatūrai) un 

sistēmu ar siltuma rekuperatoru izmantošana.  

 

 

Izvērstie kritēriji 

Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas 

iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes 

vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīts 1. variants 

Energoefektivitāte: 1. variants 

Tehniskās specifikācijas 

Energoefektivitātes standarts 

Energoefektivitātes līmenim ir jāatbilst kritērijiem, kuru pamatā ir šādas 

pasīvās mājas standarti [miniet attiecīgās pasīvās mājas nosaukumu un 

interneta adresi, kurā var atrast tās tehnisko specifikāciju] 

 

 

 

Padomi ieviešanai 

Pasīvās mājas prasības  

Pasīvās mājas cenšas sasniegt ļoti augstu ēku energoefektivitāti, izmantojot 

tik daudz pasīvi radītā siltuma, kondicionēšanas un ventilācijas, cik 

iespējams, tādējādi ievērojami samazinot enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar 

caurmēra ēkām. Pasūtītājam būs jādefinē vispiemērotākie kritēriji. Šīs 

pasīvās mājas specifikācijas var tikt izmantotas kā pamats: 

- Passiv Haus Institute Standard (Vācija): www.passiv.de  

- MINERGIE-P (Šveice): www.minergie.ch/index.php?standards-6  

- PassivHausUK (Apvienotā Karaliste): www.passivhaus.org.uk  

- CEPHEUS Project: www.cepheus.de/eng  

- European Passive Houses (ES): www.europeanpassivehouses.org  

Jāpieprasa un jāizmanto visos iepirkuma procedūras posmos/ būvniecības 

procesā. 

 

 

Izvērstie kritēriji 

http://www.passiv.de/
http://www.minergie.ch/index.php?standards-6
http://www.passivhaus.org.uk/
http://www.cepheus.de/eng
http://www.europeanpassivehouses.org/
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Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas 

iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes 

vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīts 2. variants 

Energoefektivitāte: 2. variants 

Tehniskās specifikācijas 

Vietējie AER (v-AER)  

1. Kā minimums [X]% no [neto/gala/primārās] enerģijas patēriņa, jānodrošina, 

izmantojot v-AER. V-AER nozīmē, ka atjaunojamās enerģijas avots rada 

enerģiju pašā ēkā (t.i. saules kolektori, biomasas boiler, gaisa turbīnas utt.). 

Enerģijas patēriņa standarti 

2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. Inovatīvas, energoefektīvas ēkas komunikācijas  

Pretendentiem jāiesniedz īpaši ierosinājumi efektīvas apgaismes, apkures, 

kondicionēšanas un vēdināšanas sasniegšanai ēkā. Papildus punkti tiks 

piešķirti par ierosināto pieeju, novērtējot enerģijas ietaupījumus 

(salīdzinājumā ar standarta sistēmām) un pasīvo sastāvdaļu izmantošana (t.i. 

izolācija, dienasgaismas izmantošana). 

2. Zemāks enerģijas patēriņš 

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

v-AER procentuālā attiecība  

Pasūtītājam būs jānosaka atbilstošā v-AER procentu attiecība, kas atkarīga no 

klimata apstākļiem un pieredzes v-AER izmantošanā. (parasti 5 līdz 20%). 

Enerģijas patēriņa standarti  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Ēkas komunikācijas  

Būvniecības darbi ietver arī apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un 

atdzesēšanas, sistēmu ierīkošanu, kā arī elektroapgādes, apgaismes un ūdens 

sistēmu ierīkošanu. Var nolīgt specializētu uzņēmumu. lai plānotu un ierīkotu 
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(dažkārt arī  uzturētu) ēkā šos pakalpojumus, ko bieži sauc par “ēkas 

komunikācijām”. 

Vērtēšanas kritēriji 

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Enerģijas patēriņa standarti – ieteicamais būvniecības posms  

Maksimālajai enerģijas patēriņa robežai jābūt ietvertai visos iepirkuma 

posmos. 

 

 

Izvērstie kritēriji 

Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas 

iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes 

vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīti 

energoefektivitātes vispārējie kritēriji 

Energoefektivitātes vispārējie kritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Enerģijas sadales ekrāns 

1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Apmācība par energoefektivitāti  

2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme:  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Enerģijas sadales ekrāns:  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

 

Par dažādiem ēkas elementiem un to ieguldījumu ēkas 

energoefektivitātē skat. 3.4. pielikumā 
 

 

 

2.2.4.2. BŪVMATERIĀLI 

Kamēr ēkas energoefektivitāte ekspluatācijas laikā joprojām ir 

vissvarīgākais aspekts ilgtspējības ziņā, būvniecībā izmantoto materiālu 
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izvēlei ir būtiska nozīme ietekmē uz vidi. Pašu materiālu primārās enerģijas 

saturs (ieguves, apstrādes, transportēšanas un atkritumu pārstrādes vai 

noglabāšanas procesā), toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu izmantošana, un 

neatjaunojamo resursu izmantošana ietekmē vides stāvokli. 

Labākā būvniecības materiālu vai izstrādājumu izvēle ir atkarīga no 

daudziem kritērijiem. Tie ietver izstrādājuma ietekmi uz vidi, sociālo un 

ekonomisko situāciju, pielietojuma tehniku, tā specifisko pielietojumu ēkā, 

pakļaušanos dažādām iedarbībām, ekspluatācijas sekas un izmaksas, kā arī 

paredzamo ēkas lietošanas laiku.  

Daži neatkarīgi ekomarķējumi (I tips) tiek piešķirti būvniecības 

produktiem. Ekomarķējumu kritēriju izmantošanu var uztvert kā pirmo soli 

pretim izmantoto materiālu vides profila uzlabošanā. Ja pasūtītājam ir labas 

zināšanas par tirgus pieejamību un ekomarķētu preču relatīvajām izmaksām, 

ekomarķējuma kritērijus varētu sekmīgi izmantot kā minimālās specifikācijas. 

Citos gadījumos ekomarķējumu kritēriju izmantošana varētu būt piemērotāka 

izvērtēšanas posmā.  

Ir iespējams arī izslēgt kādu noteiktu vielu izmantošanu. Šajā gadījumā 

jāpievieno informācija, kādi videi nekaitīgāki materiāli vai izstrādājumi tiek 

pieprasīti,vai kādiem tiek dota priekšroka. Šajā gadījumā par videi draudzīgu 

būvniecības materiālu jāuzskata tāds, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma 

kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta PVD. 

 

 

Pamatkritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Noteiktu materiālu izslēgšana  

1. Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas 

būvniecībā: 

• otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), 

plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, 

kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts 

normatīvos);  

• izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); 

• izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6); 

• iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, 

GOS ar maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par:  

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs), 

- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 

g/l (mīnus ūdens saturs), 
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- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un 

kuru patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, 

grīdas krāsas un līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs). 

Verifikācija: Pretendentiem jāapstiprina, ka šie izstrādājumi/ vielas netiks 

izmantotas ēkas būvniecībā.  

Kokmateriāli: 

2. Būvniecībā izmantotajai koksnei jābūt likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem 

iegūtai, ievērojot vides aizsardzības intereses. 

Verifikācija: Ja koka izcelsmes valsts ir parakstījusi Brīvprātīgās partnerības 

līgumu (BPL) ar ES, tad Meža likumdošanas aktu īstenošanas, pārvaldības un 

tirdzniecības (MLĪPT, angliski FLEGT) sistēmas licence kalpos kā 

pierādījums koksnes resursu likumīgai izcelsmei. 

Koku piegādātājiem, kas nav sertificēti, jānorāda plānotā ievedamā 

kokmateriāla suga, izcelsme, veids, daudzums un ražotājs kopā ar deklarāciju 

par tā iegūšanas likumību. Tādējādi kokmateriāla izcelsmi var noteikt visā 

pārstrādes ķēdē no meža līdz gatavajam izstrādājumam.  

Ja kokmateriālu izcelsme ir no valstīm ar lielu korupcijas līmeni vai valstīm, 

kurās pastāv augsts nelegālās mežu izciršanas risks, tad nepieciešams 

legalitātes apstiprinājums no trešās puses. 

Gaistoši organiskie savienojumi (GOS) 

3. GOS emisijas no izmantotajiem būvniecības materiāliem nedrīkst pārsniegt 

attiecīgās vērtības, kas minētas Eiropas standartos, kas nosaka būvniecībā 

izmantoto materiālu pieļaujamo GOS emisiju līmeni EN ISO16000-9 līdz -11 

(skat. www.iso.org) vai ekvivalentu. 

Verifikācija: Pārbaudes ziņojums, kas balstīts uz EN ISO 16000-9 līdz –11 

izklāstīto metodi. 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošanu  

Pretendentiem jāuzrāda būvniecībā izmantoto [miniet attiecīgos izstrādājumu 

tipus, t.i. logu krāsas, izolācijas materiālus] procentuālā attiecība (pēc 

vērtības), kas ražoti atbilstoši I tipa ekomarķējuma kritēriju standartiem 

saskaņā ar ISO standartu 14024. 

Papildus punkti tiks piešķirti procentuāli piedāvātajai procentuālajai 

attiecībai.  

http://www.iso.org/
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Verifikācija: Izstrādājumi, kuriem piešķirts I tipa ekomarķējums, tiks uzskatīti 

par atbilstošiem kritērijiem. Citi uzticami dokumenti, kas apliecina, ka tiek 

ievēroti I tipa ekomarķējuma standarti, arī tiks pieņemti.  

2. Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti  

Likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūta koksne un koksnes produkti, kas 

sertificēti kā tādi, kuros tiek ievēroti uz ilgtspējīgu mežniecību vērsti principi 

un metodes. 

Šiem principiem un metodēm ir jāatbilst Eiropas kopējām ilgtspējīgas mežu 

apsaimniekošanas pamatnostādnēm, kas pieņemtas Polijas Ministru 

konferencē par mežu aizsardzību Eiropā (2007.gada 5.-7.novembris), kā arī 

ANO Konferences par vidi un attīstību Mežsaimniecības principiem 

(Riodežaneiro, 1992. gada jūnijs) un ANO Meža foruma septītajā sesijā 

pieņemto programmu.  

Verifikācija: Meža apsaimniekošanas un koksnes produktu piegādes ķēdes 

sertifikāti (FSC, PEFC, u.c.) vai jebkurš cits ilgtspējīgas mežsaimniecības 

standarts, kurā norādīta sertificētās koksnes procentuālā attiecība, tiks 

pieņemta kā pierādījums šai prasībai. 

Tiks pieņemti arī citi līdzīgi pierādījumu veidi, piemēram, ražotāja tehniskā 

informācija vai arī apliecinājums par kādas atzītas iestādes veiktas pārbaudes 

rezultātiem. 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme  

Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no 

minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma 

procedūra).  

Materiālu izslēgšana – pārraudzība 

Pasūtītājam jāizstrādā atbilstoša pārraudzības un izvērtēšanas sistēma 

būvniecības procesā, kas papildus vispārējiem kontroles jautājumiem 

koncentrējas uz izslēgto vielu pārraudzību un kontroli.  

Ja kritēriji tiek ietverti izvērtēšanas posmā, nepieciešams ieviest atbilstošu 

naudas sodu sistēmu, lai nodrošinātu, ka piedāvājumā minētie uzdevumu ir 

izpildīti, kad tiek īstenots līgums.  

Vērtēšanas kritēriji 

Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un citos iepirkuma procedūras dokumentos 

jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par katru izvērtēšanas kritēriju. 
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Izvērtēšanas vides kritērijiem būtu kopumā jāveido vismaz 10-15% no kopējā 

iegūstamo punktu skaita.  

Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana – 

specifikācijas vai izvērtēšanas kritēriji  

Ieteicams izmantot šos kritērijus izvērtēšanas fāzē, jo pasūtītājam visticamāk 

nebūs pietiekamu zināšanu par tirgus pieejamību un šādu izstrādājumu cenām. 

Ja pasūtītājam ir labas zināšanas par tirgu, tie varētu ietvert specifikācijās 

minimālos procentus dažādiem izstrādājumu tipiem. Informācija par 

ilgtspējīgiem būvmateriāliem atrodama, piemēram, attiecīgu ekomarķējumu 

mājas lapās.  

 

Videi draudzīgi būvmateriāli un izstrādājumi  

Svarīgi ņemt vērā arī būvniecībā izmantoto materiālu ietekmi uz vidi. Šajā 

sadaļā sniegta informācija par vides kritērijiem visizplatītākajiem būvniecības 

elementiem un visizplatītākajām būvmateriālu grupām kā, piemēram, 

izstrādājumiem no koka, dzelzs, plastmasas un betona. Šis apskats nepretendē uz 

pilnību, bet tā galvenais mērķis ir informēt pasūtītāju par to, ka viņam ir jāpamato, 

kāpēc tiek dota priekšroka tādam būvmateriālu veidam un nevis kādam citam, 

ņemot vērā diskriminācijas izslēgšanas principu, kas ir pamatā ES Publiskā 

iepirkuma direktīvai.  

Lai izlemtu, kādi būvniecības materiāli ir vispiemērotākie videi draudzīgā 

būvniecībā, jāņem vērā šādus trīs faktorus:  

• ietekmes uz vidi kategorijas (kvantitatīvā ACA, attiecīgais ISO 14040); 

• investīciju un uzturēšanas izmaksas (ACI analīze); 

• ietekme uz sociālo vidi (kvalitatīvie aspekti, piemēram, ietekme uz 

ekosistēmām un cilvēku veselību, kas nav iekļauti ACA/ACI). 

ACA metodes ir lietderīgas, lai noteiktu piemērotus būvmateriālus, bet 

tomēr diezgan sarežģītas un prasa ekspertu piesaisti, tādēļ ir ietvertas paplašinātā 

līmeņa kritēriju sadaļā. Ir ieteicams izvēlēties būvmateriālus un izstrādājumus, 

balstoties uz vispusīgu un pilnīgu ACA. 

Lai īpaši izceltu, par kādiem būvmateriāliem domāts iepirkumā, ieteicams 

iekļaut šādu vispārīgu sentenci par videi draudzīgiem būvniecības materiāliem:  

 

 

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu 

savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo materiālu ieguvi, 

pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu. 
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Pretendentiem, kur nepieciešams, jāuzrāda (1) tehnisko datu lapas, (2) 

drošības datu lapas un (3) pilnīgas sastāvdaļu deklarācijas.  

Ēkas projektēšanas un būvniecības laikā būtu jāvadās pēc šādiem 

principiem:  

• resursu efektīva būvniecība, kas vadās pēc viedas būvniecības plānošanas 

un projektēšanas principiem; 

• būvniecības elastīguma optimizācija iespējamajiem tehniskiem, 

funkcionāliem vai estētiskiem papildinājumiem nākotnē 

• apakšfunkciju iekļaušana vienā elementā, lai optimizētu uzturēšanas 

izmaksas. 

Ierosinātie kritēriji attiecas uz tādiem aspektiem kā būvniecības ilgums, 

otrreiz pārstrādāta materiāla izmantošanu, tāpat šie kritēriji ir specifiski dažiem 

no būvniecībā visizplatītākajiem materiāliem. 

Izvērstie kritēriji ir sadalīti divās daļās: 1.daļas kritēriji attiecas uz 

būvmateriāliem kā tādiem, izmantojot ACA metodes un koncentrējoties uz 

materiāla efektivitāti. Šo pieeju var kombinēt ar galvenajiem vides kritērijiem 

specifiskiem būvniecības materiāliem, kas aprakstīti 2. daļā.  

 

 

Izvērstie kritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Pārstrādāts/otrreiz izmantojams saturs  

1. [X%] no [miniet attiecīgus būvniecības materiālus – koku, betonu, stiklu] 

jābūt ar pārstrādātu/ otrreizējas izmantojamības izcelsmi. 

Verifikācija: Jebkura veida ekomarķējums, kas uzrāda pārstrādātā satura 

procentuālo attiecību, kā arī PVD un ražotāja izsniegtas deklarācijas tiks 

pieņemti kā derīgs pierādījums atbilstībai. 

Noteiktu materiālu izslēgšana  

2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Kokmateriāli: 

3. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) 

4. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Tērauds 

5. [Piemērojams renovācijas darbiem] Tīrīšanas, rūsas noņemšanai un krāsas 

noņemšanai no tērauda izstrādājumiem nedrīkst izmantot silīciju saturošus 
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tīrīšanas līdzekļus. Pāri palikušos materiālus ir jāutilizē tā, kā norādīts valsts 

tiesiskajos aktos.   

Verifikācija: Pretendentiem jāapliecina, ka šis kritērijs tiks ievērots. 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. [Ja ir pietiekami ACA dati par būvmateriāliem] ACA būvmateriālu 

salīdzinājums  

Par būvniecības materiāliem, kas projektēšanas posmā paredzēti izmantot 

būvniecībā (piemēram, karkass, sienas, jumts utt.) pretendentiem jāiesniedz 

ACA dati. Lai nodrošinātu piedāvājumu salīdzināmību, jāizmanto ACA rīks 

[miniet ACA rīka nosaukumu].  

Punkti tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un sliktāko 

piedāvājumu. 

2. Konkurss par piedāvātās izolācijas metodes R-vērtībām (lambda un 

izolācijas izstrādājumu biezuma kombinācija)  

Pretendentiem jānodrošina piedāvātās izolācijas metodes R-vērtības. Punkti 

tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un sliktāko 

piedāvājumu. 

Verifikācija: Jānodrošina izvēlētā izolācijas materiāla/risinājuma pārbaužu 

dokumentācija, izmantojot oficiāli atzītu izolācijas  R-vērtību aprēķināšanas 

standartus. 

3. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošanu  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

4. Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Pārstrādāts otrreiz izmantojams saturs  

Minimālajai prasībai jābūt 5%. Ja 1. kvalitātes kritērijs (ACA būvniecības 

materiālu salīdzinājums) tiek izmantots, kā prasība jāpieņem salīdzinoši zema 

procentu attiecība.  

Pārstrādāts otrreiz izmantojams saturs - specifikācija vai vērtēšanas kritēriji  
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Ja pasūtītājs nespēj definēt pārstrādāta otrreiz izmantojama satura pieejamību, 

šo kritēriju jāpiemēro lēmuma pieņemšanas posmā.  

Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana – 

specifikācija vai vērtēšanas kritēriji  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Vērtēšanas kritēriji  

Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik 

papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus 

vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā 

iespējamā punktu skaita.  

Ja papildus kritēriji tiek formulēti kā „labāka efektivitāte salīdzinājumā ar 

tehniskajās specifikācijās iekļautajām minimālajām prasībām”, punkti tiek 

piešķirti proporcionāli efektivitātes uzlabojuma līmenim. 

ACA būvmateriālu salīdzinājums  

Būvmateriālu ACA datu pieejamība noteiks to, vai šo kritēriju var izmantot. 

Tāpat pasūtītājam būs jānosaka, kura no ACA metodēm ir vispiemērotākā 

konkrētajam būvniecības darbu veidam. Saraksts ar piemērotām ACA 

metodēm ir pieejams 3.2. pielikumā.  

Piezīme: ieteicama arī līguma izpildes prasība par obligātu ACA metodes 

izmantošanu projektēšanas posmā, skat zemāk. 

 

 

 

PAR BŪVMATERIĀLIEM UN TOKSISKĀM ĶĪMISKĀM 

VIELĀM SKAT. 3.5. PIELIKUMĀ 

 

energoefektivitātē skat. 3.3. pielikumā 
 

2.2.4.3. ŪDENS RESURSI 

Ūdens resursu taupīga izmantošana var tikt panākta, iekļaujot vides 

kritērijus iepirkuma tehniskajās specifikācijās vai izvērtējuma kritērijos. 

Specifiskas jomas, kurās var veicināt izmaiņas, ir ūdeni taupošu ierīču 

uzstādīšana, kā arī lietus ūdens vairākkārtīga lietošana un pelēko notekūdeņu 

izmantošana.  

 

Pamatlīmeņa kritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Ūdeni taupošas iekārtas  



47 

Visām sanitārām un virtuves ūdens iekārtām jābūt aprīkotām ar jaunākajām 

tirgū pieejamām ūdeni taupošām tehnoloģijām.  

• Dubultās ūdens nolaišanas sistēmas skalojamā kastei būtu jāizmanto 

maksimāli, attiecīgi 6 litri ūdens pie pilnas ūdens nolaišanas un 3 litri – 

samazināta ūdens daudzuma nolaišanas gadījumā.  

• Bezūdens klozetpodos jāizmanto vai nu bioloģiski noārdāms šķidrums, 

vai tam jādarbojas pilnībā bez ūdens.  

• Ūdens taupības iekārtām, kas ievietotas skalojamās kastēs, jāuzrāda 

vismaz 30% ūdens ietaupījums ūdens nolaišanā.  

• Krānu ieliktņiem jāietaupa vismaz 50% ūdens salīdzinājumā ar parastu 

krāna lietošanu.  

Verifikācija: Pretendentiem jānodrošina tehnisko datu lapas par 

uzstādāmajām iekārtām, kas apliecina atbilstību specifikācijām. 

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme 

Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no 

minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma 

procedūra).  

Ūdeni taupošas iekārtas - verifikācija  

Lai noteiktu specifikācijas un apliecinātu atbilstību, pasūtītājam jābūt pieejamo 

tehnoloģiju aprakstam, piemēram, par tirgū pieejamiem krānam 

pievienojamiem ūdens plūsmas ierobežotājiem. Šos kritērijus pēc 

nepieciešamības var piemērot, lai tie atbilstu tirgus pieejamībai.  

 

 

Izvērstie kritēriji 

Tehniskās specifikācijas 

Ūdeni taupošas iekārtas  

1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

2. Vismaz [X]% no pisuāru un klozetpodu skaita jābūt aprīkotiem ar bezūdens 

tehnoloģijām.  

Verifikācija: Pretendentiem jānorāda paredzamo bezūdens iekārtu daudzums 

un procentuālā attiecība. 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 
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1. Lietus ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošanu  

Pretendentiem jāiesniedz ierosinājumi, kā līdz maksimumam palielināt lietus 

ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošanu ēkas ūdens apgādes un turpgaitas un 

atpakaļgaitas sistēmās. Papildus punkti tiks piešķirti, balstoties uz 

iesniegtajiem ierosinājumiem.  

Ierosinājumi tiks vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem:  

• tehnoloģiju uzbūve un kvalitāte, ieskaitot piemērošanās spēju ēkas 

projektam; 

• paredzamā lietus ūdens un pelēko notekūdeņu procentuālā attiecība kopējā 

ūdens apgādē; 

• uzturēšanas izmaksas un izstrādājumu ilgmūžība (uzstādīšanas un 

uzturēšanas izmaksas). 

 

 

Padomi ieviešanai 

Ūdeni taupošas iekārtas - verifikācija  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Ūdeni taupošas iekārtas – procentuālās attiecības noteikšana  

Pretenziju līmenis (X%) ir ļoti atkarīgs no atbilstošu tehnoloģiju (piemēram, 

NoMix tualetes sistēmas) pieejamības Ja pasūtītājam nav zināma tirgus 

situācija, ir ieteicams izmantot šo kritēriju lēmuma pieņemšanas posmā, lai 

prasības būtu reāli izpildāmas. 

Lietus ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošana – specifikācijas vai lēmuma 

pieņemšanas posms  

Iespējams noteikt minimālo lietus ūdens un pelēko notekūdeņu procentuālo 

attiecību kopējā ūdens apgādē, tomēr piemērotu līmeņu noteikšanai būtu 

jāpiesaista vietējie eksperti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik 

papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus 

vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā 

iespējamā punktu skaita. 

 

2.2.4.4. ATKRITUMI 

Iekļauti līguma izpildes nosacījumos. 

 

2.2.4.5. TROKSNIS 
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Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas 

nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka 

neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos. 

Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā var skaidri uzrādīt mērķi samazināt troksni 

būvniecības laikā un tādējādi dot ieguldījumu veselīgas dzīves vides 

nodrošināšanā. 

 

Izvērstie kritēriji 

Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. Trokšņu samazināšanu būvdarbu vietā  

Izmantotajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais 

eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības 

iekārtām (RAL-UZ 53), pieejams:  

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-

053_2007.zip  

Verifikācija: Visi izstrādājumi, kam piešķirts Zilā eņģeļa ekomarķējums, tiks 

uzskatīti par kritērijiem atbilstošiem. Jebkuri citi atbilstoši pierādījumi arī tiks 

pieņemti, piemēram, ražotāja tehniskā informācija vai arī kādas atzītas iestādes 

veiktu pārbaužu atskaites. 

2. Iekštelpu trokšņu samazināšanu  

Pretendentiem jāiesniedz ierosinājumi par to, kā samazināt skaņas tiltus 

iekštelpās un uzlabot veselīgus dzīves apstākļus.  

 

 

Padomi ieviešanai 

Vispārēja piezīme  

Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no 

minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma 

procedūra).  

Vērtēšanas kritēriji  

Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik 

papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus 

vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā 

iespējamā punktu skaita.  

 

 

2.2.5. Līguma izpildes nosacījumi 

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-053_2007.zip
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-053_2007.zip
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Līguma izpildes nosacījumus var izmantot, lai iekļautu vides kritērijus 

izpildes posmā. Tiem jābūt skaidri izteiktiem paziņojumā par iepirkumu, lai 

pretendentiem būtu saprotamas visas saistības. Līgumu izpildes nosacījumi ir 

obligāti. Paplašinātā līmeņa kritērijos šie ir saistīti ar transportu un ēkas materiālu 

otrreizēju izmantošanu kā arī atkritumu apjoma samazināšanu un būvniecības 

darbu pārvaldību. 

 

Pamatkritēriji 

Obligātā gaisa apmaiņas koeficienta (jeb ēku blīvējuma pakāpes) pārbaudes 

veikšana (ar t.s. BlowerDoor mēriekārtu) 

Ja ēkā tiek nodrošināta mehāniskā vēdināšana, būvuzņēmējam jānodrošina 

ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana [miniet attiecīgo 

būvniecības posmu]. Ēkas blīvuma mērījumi kalpo kā kvalitātes pārbaude un 

garantija jau ēkas būvniecības laikā. Mūsdienās ēkas blīvums norāda ne tikai 

uz labu ēkas konstrukcijas, būvniecības darbu plānojumu, bet arī uz to 

faktiskās izpildes kvalitāti un atbilstoši nākotnē augstu ēkas siltuma noturību 

un ilgtspējību. 

Uzskaitvedība 

Būvuzņēmējam jānodrošina regulārs uzskaitvedības pakalpojums pirmos trīs 

gadus, kas nodrošinās ēkas pārvaldnieku ar ikmēneša enerģijas patēriņa, 

apkures, kondicionēšanas, vēdināšanas un elektroenerģijas patēriņa rādītājiem.  

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde  

• otrreiz izmantojamo konteineru izmantošana, lai transportētu 

nepieciešamos būvniecības materiālus uz un no būvdarbu vietas, ir 

obligāta. 

• Būvmateriālu piegādātājiem ir jāpieņem atpakaļ, jāpārstrādā un otrreiz 

jāizmanto būvmateriālu iepakojums. 

• Jādod priekšroka preču pārvadāšanai ar transporta līdzekļiem ,kas atbilst 

vismaz EURO 3 standartam vai transporta līdzekļiem, kas izmanto 

alternatīvās degvielas (piemēram, biodegvielu), kā arī transportēšanai pa 

dzelzceļu vai ar kuģi. 

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu 

būvniecības procesā radītos atkritumus. Nepieciešams vismaz 60% pārstrādes 

(pēc svara).  

Verifikācija: Atbilstības pierādījumu nodrošina VPS, tādu kā EMAS (vai 

ekvivalentu) esamība. 
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Padomi ieviešanai 

Pārbaude ar Blower Door mēriekārtu– piemērotākais būvniecības posms 

Piemērotākais laiks pārbaudes veikšanai ar Blower Door mēriekārtu atkarīgs 

no ēkas veida (piemēram, koka konstrukcijām pēc logu, durvju montāžas un 

izolācijas ierīkošanas (lai nepieļautu kondensāta veidošanos) . 

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde  

Labs variants būtu pieprasīt, lai preces tiktu piegādātas ar specializētiem 

dzelzceļa vai iekšējo ūdens ceļu transporta līdzekļiem. Tomēr šādu prasību var 

iekļaut vienīgi tad, ja vairāk kā vienam potenciālajam būvuzņēmējam ir iespēja 

šādus transporta tīklus izmantos. 

 

 

Izvērstie kritēriji 

ACA izmantošana projektēšanā  

Projektēšanas darbos jāizmanto [miniet ACA rīku]. 

Obligātā pārbaude ar BlowerDoor mēriekārtu  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Uzskaitvedība 

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana  

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

 

 

Padomi ieviešanai 

ACA izmantošana projektēšanā  

Pasūtītājam būs jānosaka, kura ACA metode ir vispiemērotākā konkrētajam 

būvdarbu veidam un jānosaka, uz kuriem projektēšanas un materiālu izvēles 

aspektiem tā attiecas. To var noteikt arī līguma pārrunu posmā kopā ar 

uzvarējušo arhitektu. Izmantojamo ACA metožu saraksts ir pieejams 3.2. 

pielikumā.  

Šis līguma noteikums ir jāizceļ iepirkuma dokumentācijā, lai pretendenti 

apzinātos, kādus nosacījumus līgums ietvers. 
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Pārbaude ar Blower Door mēriekārtu– piemērotākais būvniecības posms 

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde 

[Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana  

Pasūtītājam jāizstrādā atbilstoša pārraudzības un izvērtēšanas sistēma 

būvniecības procesā, kas papildus vispārējiem kontroles jautājumiem attiektos 

uz atkritumu saimniecības sistēmas pārraudzību. 

 

2.3. Kas vēl būtu jāņem vērā 

Kā jau iepriekš minēts, ēka tās aprites cikla laikā no atrašanās vietas izvēles 

līdz atkritumu apsaimniekošanai atstāj ietekmi uz vidi. Visbūtiskākās no šīm 

ietekmēm var samazināt ar augstākminēto kritēriju palīdzību. Tomēr var ņemt 

vērā arī vēl daudzus citus aspektus, lai nākotnē uzlabotu ēku ietekmi uz vidi. Daži 

no šiem aspektiem ir aprakstīti zemāk. 

 

2.3.1. Optimāls novietojums un atbilstošs būvprojekts 

Pirmais jautājums, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir, vai tiešām 

nepieciešama jauna ēka, lai apmierinātu vajadzības pēc jaunas platības. Varbūt 

tomēr var izmantot jau esošās ēkas? Ja tas iespējams, pasūtītājam jāizlemj, kādus 

renovācijas darbus veikt. Ņemot vērā lielo enerģijas apjomu, kas patērēts 

būvniecības materiālu sagatavošanā un transportēšanā, kā arī pašas būvniecības 

laikā, parasti videi draudzīgāks risinājums ir atjaunot, pārprojektēt vai otrreiz 

izmantot esošās ēkas, nekā celt jaunas. 

Lēmumi par ēkas atrašanās vietu un vietas novērtēšana pašos pamatos 

ietekmēs ēkas ilgtspējību. Ēka ir jānovieto tā, lai tā vislabāk iederētos vidē, 

iekļautos ainavā un optimāli izmantotu dabīgo gaismu. Ēkas galvenajai fasādei ir 

jābūt vērstai uz dienvidiem, lai maksimāli izmantotu saules enerģiju. Tādā veidā 

tiek mazināta ēkas ietekme uz ekosistēmām, transporta paradumiem, ainavu, 

enerģijas patēriņu un daudziem citiem vides faktoriem. Atsevišķos gadījumos 

vietas izvēle notiek ar ietekmes uz vidi izvērtējuma palīdzību, taču parasti tas ir 

politisks lēmums.  

Neskatoties uz to, ir daudz vides apsvērumu, ko, izvēloties objekta vietu, 

būtu jāņem vērā. Izvēlētā vieta nedrīkst apdraudēt bioloģisko daudzveidību un 

pastiprināt nepieciešamību pēc transporta. Tai jādod priekšroka pelēkajai, nevis 

zaļajai zonai. Vēl jāņem vērā objekta radīto emisiju un atkritumu (notekūdeņi, 

emisijas augsnē un gaisā, troksnis un smakas) apsaimniekošanas un mazināšanas 

iespējas izvēlētajā vietā. Taču svarīga ir arī vietas funkcionālā atbilstība objekta 

specifikai. 
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2.3.2. Finansēšanas modelis 

Alternatīvi izmaksu modeļi (piemēram, trešās puses finansēšana, līgumi, 

kas balstās uz enerģijas patēriņa samazinājumu) piedāvā veidus, kā mazināt 

starpību starp būvniecības izmaksām un aprites cikla izmaksām. Daudzām 

enerģijas un vides aizsardzības aģentūrām vairākās ES dalībvalstīs ir pieredze ar 

līgumiem, kas balstās uz enerģijas patēriņa samazinājumu (EPS). EPS ir metode 

enerģijas patēriņa samazināšanas finansēšanai un īstenošanai. Privātais 

uzņēmums, tā saucamais „Būvuzņēmējs” – veic līguma perioda (parasti 5-12 

gadi) aktivitāšu projektēšanu, pirmsfinansēšanu, ieviešanu, uzturēšanu un 

pārraudzību. Būvuzņēmējs garantē minimālo enerģijas izmaksu ietaupījumu un 

saņem ikgadēju maksājumu par patiesajiem enerģijas izmaksu ietaupījumiem, lai 

segtu tā investīcijas. Papildus ekspertu piesaistei enerģijas taupīšanas jautājumos, 

ko nodrošina būvuzņēmējs, lielākais ēkas īpašnieka ieguvums ir tas, ka tam nav 

vajadzības pirms tam finansēt uzlabojumus  - tie tiek finansēti no faktiskajiem 

enerģijas izmaksu ietaupījumiem.  

Kā viens no piemēriem minams Vācijas Enerģijas aģentūra, kas nodrošina 

visaptverošu informāciju par iespējām un jautājumiem, kas jāpatur prātā, pirms 

uzņemties ilgtspējīgu energopakalpojumu līgšanu (skat. http://www.dena.de/ ). 

 

2.3.3. Lietotāju uzvedības aspekti 

Siltuma, karstā un aukstā ūdens, elektrības utt. patēriņš ir atkarīgs ne tikai 

no ēkas projekta un konstrukcijas, bet arī no ēkas lietotāju uzvedības. Vienalga, 

cik efektīva būs biroja apkures sistēma, enerģijas patēriņš būtiski pieaugs, ja, 

piemēram, apkure būs ieslēgta visu nedēļas nogali. Lai šim jautājumam 

pievērstos, var veikt dažus pasākumus, no kuriem viens ir ēkas lietotāju apmācība 

par enerģijas un ūdens taupīšanu. Enerģijas uzskaites sistēmas ieviešana vai 

enerģijas pārvaldības sistēma ir iespējamie varianti šo aspektu sistemātiskas un 

pastāvīgas pārraudzības  un situācijas uzlabošanas nodrošināšanā.  

 

2.3.4. Savlaicīgu remontdarbu veicināšana 

Lielākos energoefektivitātes ietaupījumus var sasniegt ar esošā dzīvojamā 

fonda renovācijas darbiem. Tādēļ aktīvi jāveicina renovācijas darbu veikšana 

pirms tie kļuvuši jau par neatliekamu vajadzību. 

  

http://www.dena.de/
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3. Pielikumi 

 

3.1. Kritēriju avoti 
 

3.1.1. Starptautiskie un nacionālie ekomarķējumi 
 

3.1.-1. tabula. Eiropā un starptautiskā praksē izmantotie ēku ekomarķējuma 

paraugi 

  
Eiropas Ekomarķējums (European Ecolabel) 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  

• Cietie grīdas segmateriāli; 

• Krāsa un lakas iekšdarbiem; 

• Kritēriji siltuma sūkņiem. 

 

 

 
Natura Plus (Nature Plus) 

www.natureplus.org  

• Būvmateriāli, kuru sastāvā vismaz 85%  no svara ir 

atjaunojami vai minerālas izcelsmes materiāli: 

• Izolācijas materiāli; 

• Grīdas segmateriāli (koksne, linolejs); 

• Krāsas un lakas; 

• Javas, līmes, minerālie sienas apdares izstrādājumi; 

• Jumta ieseguma loksnes; 

• Koksnes izstrādājumi un plātnes;  

• Plātnes sausai būvniecībai. 

 

3.1.-2. tabula. Nacionālo ekomarķējumu paraugi  

 

 
 

 
Ziemeļvalstu ekomarķējums - Ziemeļu gulbis (Nordic 

Swan) 

www.svanen.nu  

• mazēkas;  

• līmes;  

• grīdu segmateriāli, kas izgatavoti no atjaunojamiem 

izejmateriāliem; 

• sienu apdares materiāli un logi;  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.natureplus.org/
http://www.svanen.nu/
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• katli cietam kurināmam;  

• apgaismes ķermeņi; 

• kokskaidu plātnes, kokšķiedru plātnes, ģipša loksnes.  

 

 
 

 
Vācijas ekomarķējums – Zilais eņģelis (Blauer Engel) 

www.blauer-engel.de  

• zemas emisijas daudzslāņu koka plātnes; 

• zemas emisijas krāsa sienām;  

• zemas emisijas koksnes un koksni saturoši 

izstrādājumi;  

• lakas ar mazu kaitīgu vielu saturu; 

• līmes grīdu segumiem; 

• būvmateriāli, kas izgatavoti no otrreizēja stikla un 

makulatūras;  

• vēl daudzi citi būvmateriāli un ierīces.  

 

 

 
Austrijas ekomarķējums (Umweltzeichen) 

www.umweltzeichen.at  

• ķieģeļi, kas izgatavoti uz minerālo saistvielu bāzes; 

• ar hidrofobām īpašībām apveltīti no minerāliem 

izejmateriāliem izgatavoti izolācijas materiāli; 

• no atjaunojamiem resursiem izgatavoti izolācijas 

materiāli;  

• mīkstie grīdu ieseguma izstrādājumi;  

• austie grīdu iesegumi; 

• lakas; 

• koksnes izstrādājumi un plātnes; 

• krāsas sienām. 

 

 

 
Ungārijas ekomarķējums (Komyezetbarat-termek) 

http://www.kornyezetbarat-termek.hu   

• mākslīgā akmens būvmateriāli un būvizstrādājumi; 

• būvizstrādājumi no šūnu betona;  

• silikātķieģeļi; 

• bitumenveida ceļu segmateriāli un materiāli ceļu 

uzturēšanai;  

• ugunsdzēsības ierīces un ugunsdzēsības vielas;  

http://www.blauer-engel.de/
http://www.umweltzeichen.at/
http://www.kornyezetbarat-termek.hu/
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• papildvielas polimērbetona būvelementiem; 

• automātiskie piespiedu vilkmes gāzes degļi. 

 

 

 
Nīderlandes ekomarķējums (Milieukeur) 

www.milieukeur.nl  

• krāsas; 

• linolejs; 

• betona izstrādājumi; 

• gumijas loksnes. 

Informācija par citu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu ekomarķējumiem 

- Čehijas: http://www.ekoznacka.cz  

- Horvātijas: http://www.mzopu.hr   

- Slovākijas: http://www.sazp.sk  

- Ukrainas: http://www.ecolabel.org.ua 

 

 

3.1.2. Kokrūpniecības produktu marķējumi 
 

3.1-3. tabula. Eiropā un starptautiskā praksē izmantotie ēku 

ekomarķējuma paraugi 

 

 

 
Mežu pārvaldības padome (Forest Stewardship Council, 

FSC)  

www.fsc.org/en  

Mežu pārvaldības padome atbalsta ekoloģiski, 

sociāli un ekonomiski ilgtspējīgu mežsaimniecību. FSC 

shēma ļauj sekot meža produkcijas plūsmai, veicot precīzu 

un neatkarīgu visas koksnes piegādes ķēdes pārbaudi. 

Patērētājs, pērkot koksni ar FSC zīmi, var būt drošs, ka mežs, 

no kura tā nāk, tiek apsaimniekots videi draudzīgi, sociāli 

taisnīgi un ekonomiski izdevīgi.  

http://www.milieukeur.nl/
http://www.ekoznacka.cz/
http://www.mzopu.hr/
http://www.sazp.sk/
http://www.ecolabel.org.ua/
http://www.fsc.org/en
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Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas 

programma (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes – PEFC) 

www.pefc.org  

Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu 

novērtēšanas programma ir 1999. gadā dibināta neatkarīga 

bezpeļņas nevalstiska institūcija, kas ar neatkarīgu trešās 

puses sertifikāciju atbalsta ilgtspējīgu mežu 

apsaimniekošanu. PEFC rada pārliecību koksnes produktu 

patērētājiem, ka tie atbalsta ilgtspējīgu mežu 

apsaimniekošanu. 

 

 

3.1.3. Būvju novērtējuma marķējumi 

Ēku novērtējuma marķējums apliecina, ka ēkām piemīt augstas 

energoefektivitātes un ekoloģiskas īpašības. Šāds marķējums pastāv kopš 

deviņdesmitajiem gadiem, un tas tiek nepārtraukti attīstīts. Tas ir izveidots gan 

saskaņā ar nacionālo, gan Eiropas likumdošanu un standartiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-4. tabula. Starptautiskā ēku novērtējuma marķējuma paraugi  

 

 

 

 
BREEAM Buildings 

www.breeam.org  

BREEAM Buildings marķējumu var piemērot gan 

esošu, gan jaunu ēku ekoloģisko īpašību novērtēšanai. 

Biežāk sastopamu ēku tipiem pastāv marķējuma 

standartversijas. Specifiski ēku tipi var tikt novērtēti pēc 

speciāliem BREEAM izstrādātiem kritērijiem. Ar BREAM 

International novērtējumu var veikt arī ārpus Apvienotās 

Karalistes esošām ēkām. Marķējuma versijas tiek regulāri 

aktualizētas atbilstoši Apvienotās Karalistes būvnormatīvu 

un Eiropas vides ekoloģisko standartu prasībām.  

http://www.pefc.org/
http://www.breeam.org/


58 

Kopš šī marķējuma ieviešanas atšķirīgas marķējuma 

versijas dažādiem ēku tipiem ir izveidotas, starp tām biroji, 

skolas, veikali, rūpnīcas, tiesas u.c. 

 

 

 
Pasīvās mājas sertifikāts  

www.passiv.de  

Pasīvās mājas institūts ir neatkarīga institūcija, kas 

novērtē un sertificē ēkas un būvizstrādājums atbilstībai 

pasīvo ēku energoefektivitātes kritērijiem. Sertifikāts norāda 

uz augstām energoefektivitātes īpašībām, un tas ir 

instruments plānotājiem un arhitektiem, lai izpildītu 

pasīvām mājām izvirzītās prasības. Tas balstīts uz 

attiecīgām nacionālām un Eiropas aprēķina metodēm 

 

 

 
TQ rīks (TQ-Tool) 

www.argetq.at  

ARGE TQ-Tool ir ēku plānošanas, projektēšanas un 

būvniecības instruments. Instruments balstās uz 

visaptverošu kritēriju kopumu, kas ietver resursu 

izmantošanas efektivitāti, ietekmes uz vidi un cilvēka 

veselību samazināšanu, lietotāja ērtības, efektivitāti dzīves 

cikla garumā, drošību, kvalitāti, tehnisko infrastruktūru un 

izmaksām.  

TG-sertifikāts uzrāda ēkas vispārīgās enerģētiskās 

un ekoloģiskās īpašības un tas papildina energoefektivitātes 

sertifikātu (skat. Ēku energoefektivitātes direktīvas 

ieviešanas procesu) un CE standartizācijas darba gaitu. 

Sertifikāta balstās uz TQ-novērtēšanas rīku. Tajā apkopoti 

novērtēšanā iegūtie rezultāti, kā arī detalizēta informācija 

projektēšanai un ieviešanas procesam. 

 

 

3.1-5. tabula. Nacionālie ēku novērtējuma marķējuma paraugi  

 

 

 
 

 
Šveice - Minergie 

www.minergie.com/index_en.php  

MINERGIE® ir ilgtspēju apliecinošs zīmols 

jaunām un renovētām ēkām. MINERGIE® pamatā ir to 

cilvēku komforts, kas ēkā dzīvo vai strādā. Augstas 

kvalitātes ēkas norobežojošās konstrukcijas un 

http://www.passiv.de/
http://www.argetq.at/
http://www.minergie.com/index_en.php
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nepārtraukta gaisa apmaiņa nodrošina veselīgu 

komfortu. Īpatnējas enerģijas patēriņš tiek izmantots par 

svarīgāko būves kvalitātes kvantitatīvo rādītāju. Tādā 

veidā tiek nodrošināts ticams novērtējums, jo tikai 

enerģijas gala patēriņš ir svarīgs. Inženierim un 

arhitektam ir pilnīga radoša brīvība projekta izstrādes 

gaitā gan materiālu, gan konstruktīvā risinājuma izvēlē, 

ja vien tie nodrošina atbilstību standartam. 

 

 

 
Francija - Augstākā vides kvalitāte (Haute Qualité 

Environnementale – HQE) 

www.assohqe.org  

Francijas nacionālās novērtēšanas un plānošanas 

procesā piemēro Augstākā vides kvalitātes marķējuma 

HQE metodi. Šīs metodes mērķis ir panākt augstu 

apbūves vides (ekoloģisko) kvalitāti, projektējot būves 

ar minimālu ūdens un enerģijas patēriņu, un 

minimāliem ekspluatācijas izdevumiem.  

 

 

 
Austrija - klima: aktiv haus  

www.klimaaktiv.at  

Programma Klimaaktiv ir Austrijas iniciatīva, lai 

izplatītu zemas enerģijas un pasīvās mājas. Tā domāta 

kā lielapjoma, tā personīgajām mājām. 

 

 

3.1.4. Izcelsmes marķējumi vai deklarācijas  

Būvizstrādājumu apriti Eiropas Ekonomiskajā zonā reglamentē 

Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEC par dalībvalstu normatīvo un 

administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (turpmāk tekstā - 

Būvizstrādājumu direktīva). Būvizstrādājumu direktīva nosaka 6 būtiskās 

drošuma prasības, kas tiek izvirzītas būvizstrādājumiem: 

• stiprība un stabilitāte; 

• ugunsdrošība; 

• lietošanas drošība; 

• higiēniskums un nekaitīgums videi 

• aizsardzība pret troksni; 

• enerģijas ekonomija un siltumizolācija. 

Būtiskās prasības pamatā tiek izvirzītas gala produktam- būvei. 

Būvizstrādājums vairumā gadījumu ir pusfabrikāts, kas paredzēts iebūvēšanai 

būvēs konkrētam mērķim. Būvizstrādājuma drošuma būtiskās prasības un tā 

http://www.assohqe.org/
http://www.klimaaktiv.at/
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atbilstību lietošanas mērķim, kā arī atbilstības novērtēšanas procedūru nosaka 

tehniskie noteikumi - harmonizētie standarti un Eiropas tehniskajos 

apstiprinājumi (ETA), kas attiecas uz konkrēto būvizstrādājumu. Pašreiz jau 

visiem svarīgākiem būvizstrādājumiem ir spēkā harmonizētie tehniskie 

noteikumi.  

Atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina atbilstības novērtēšanas 

procesā un to apliecina ar CE marķējumu. 

 

 

 

3.1-1. attēls. CE marķējums 

 

CE marķējums ir kā pase, kas dod iespēju izstrādājumu legāli ievest un 

piedāvāt dalībvalsts tirgū. Tā nav kvalitātes zīme. Latvijā ir derīgi ES paziņoto 

(notificēto) institūciju un ražotāju (piegādātāju) izdotie būvizstrādājumu 

atbilstības apliecinājumi un atbilstības novērtējumi, kas izsniegti saskaņā ar 

tehniskajiem noteikumiem vai to analoģiskā nacionālajam adaptācijām tajās 

Eiropas Kopienas dalībvalstīs, kurās atbilstības attiecīgie atbilstības apliecinājumi 

vai novērtējumi izdoti.  

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko nosaka saskaņotus 

būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, projekts aizstās šobrīd spēkā esošo 

Būvizstrādājumu direktīvu. Regula paredzēs CE marķējumu par obligātu, 

deklarējot ražojumu, uz ko attiecas harmonizētie standarti, ekspluatācijas 

īpašības. ETA tiks aizstāts ar terminu ETN – Eiropas tehniskais novērtējums.  

 
 

3.1.5. Zema enerģijas patēriņa standarts (pasīvās mājas) 

Pasīvās mājas ir ar ļoti augstām energoefektivitātes īpašībām. Tas tiek 

panākts, izmantojot iespējami daudz pasīvi ģenerēto enerģiju apkurei, ventilācijai 

un dzesēšanai. Šādās mājās enerģijas patēriņš ir ievērojami zemāks nekā 

vidusmēra mājās. Pasīvās mājas standarta sasniegšana ir pretenciozs mērķis, kas 

tomēr daudziem ēku tipiem ir sasniedzams, tai skaitā renovējot ēkas. Jāievēro 

sekojoši projektēšanas principi: 

• samazināt siltuma zudumus, tai skaitā pastiprinot siltumizolāciju un 

novēršot termiskos tiltus; 

• samazināt elektroenerģijas patēriņu, tai skaitā ieviešot progresīvu 

apgaismošanas sistēmu; 
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• saules siltumenerģijas izmantošana, piemēram, orientējot logus pret sauli; 

• vizualizēt un kontrolēt enerģijas patēriņu; 

• izvēlēties efektīvus energoapgādes avotus, tādus kā saules baterijas, 

koģenerācijas un ar biomasu kurināmus apkures katlus. 

 

Tikuši veikti pētnieciski projekti, kuru mērķis ir Pasīvo māju ekspluatācijas 

īpašību attīstības un veicināšanas vienota bāze. Ar diviem svarīgākiem projektiem 

– Eiropas Pasīvo māju atbalsta projektu PEP (Promotion of European Passive 

Houses) un Eiropas standarta zemu izmaksu pasīvo māju projektu CEPHEUS 

(Cost Efficient Passive Houses as European Standards) var iepazīties sekojošajos 

informatīvajos blokos. 

Eiropas Pasīvo māju atbalsta projekts (PEP – Promotion of European 

Passive Houses, http://www.europeanpassivehouses.org) 

Pasīvo māju koncepcija ir rūpīgi izstrādāta un relatīvi zemu izmaksu 

metode, ar kuru var panākt ievērojamus enerģijas ietaupījums dzīvojamās 

un citu tipu ēkās. PEP projektu, kas ir Eiropas institūciju konsorcijs, atbalsta 

Eiropas Komisija. Projekta realizētāji veic zināšanu izplatīšanu par šo 

standartu profesionāliem būvniecības jomas dalībniekiem Eiropā. 

Uzskatāmā veidā tiek sniegta informācija un pakalpojumi par Pasīvo māju 

praktiskiem risinājumiem (arī par to, kā pasīvās mājas integrēt apbūvētā 

vidē) konkrētām mērķgrupām (pašvaldības, arhitekti, apbūves attīstītāji, 

būvprojektētāji, būvinženieri, siltumtehniķi).  

PEP interneta mājas lapā ir publicēta informatīva pakete, kas 

izstrādāta speciāli pašvaldībām. Pakete satur informāciju par pasīvo māju 

konstruktīvām priekšrocībām, energoefektīvas apbūves paraugprojektu, kā 

arī attiecīgos Eiropas aprēķina un sertifikācijas standartus.  

PEP projekta ietvaros ir sagatavotas divas pasīvo māju 

sertificēšanas metodes, kas attiecīgi piemērota vai nu nacionālām 

sertificēšanas shēmām, vai atbilstoši Ēku energoefektivitātes direktīvas 

prasībām. Pilnu informāciju par izstrādātām metodēm var iegūt: 

http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Final%20Report_WP3.4_PassivHaus_Certificati

on.pdf  

 

http://www.europeanpassivehouses.org/
http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Final%20Report_WP3.4_PassivHaus_Certification.pdf
http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Final%20Report_WP3.4_PassivHaus_Certification.pdf
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Projekts „Zemu izmaksu pasīvās mājās kā  Eiropas 

standarti”(CEPHEUS, Cost Efficient Passive Houses as European 

Standards) http://www.cepheus.de/eng  un http://www.cepheus.at 

CEPHEUS projekta ietvaros no 1998.gada līdz 2000.gadam piecās Eiropas 

valstīs – Austrijā, Vācijā, Francijā, Zviedrijā un Šveicē, atbilstoši pasīvo 

māju standartam kopumā tika uzbūvētas gandrīz 250 dzīvojamās ēkas. 

Projekta gaitā 2000/01.gada ziemā ar tiešiem mērījumiem tika pierādīta 

koncepcijas praktiskā dzīvotspēja.  

Projekts parādīja milzīgas energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas 

Eiropā. CEPHEUS projekta ietvaros tika testētas ne tikai jaunas 

tehnoloģijas, bet arī tādi jauni energoefektivitātes tehniskie risinājumi kā 

būvkonstrukcijas bez termiskiem tiltiem un augsti efektīvi siltuma 

rekuperācijas paņēmieni. CEPHEUS projekta rezultāti tika plaši atspoguļoti 

un dokumentēti. Pārskatu par publicēto informāciju var atrast: 

http://www.energieinstitut.at/HP/Upload/Dateien/CEPHEUS_Projektdoku

mentationen.pdf 

http://www.cepheus.de/eng
http://www.cepheus.at/
http://www.energieinstitut.at/HP/Upload/Dateien/CEPHEUS_Projektdokumentationen.pdf
http://www.energieinstitut.at/HP/Upload/Dateien/CEPHEUS_Projektdokumentationen.pdf
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3.2. Aprites cikla analīzes metodes būvniecībā 

Pastāv vairākas Eiropas un nacionālās aprites cikla analīzes (ACA) 

metodes. Ir īpaši svarīgi, ka ACA metodēm piemīt caurskatāmības pieeja, kā arī 

svarīgi faktori, lai nodrošinātu viegli salīdzināmus rezultātus pasūtītājam.  

 

3.2.-1. tabula. Aprites cikla analīzes metodes būvniecībā 

 

JRC 

Eiropas Savienība 

 
EK Apvienotā pētniecības centra datubāze uztur 

direktoriju, kas satur metadatu informāciju par aprites cikla 

analīzi, kas saistīta ar pakalpojumiem, rīkiem, datubāzēm 

un attiecīgiem attīstītājiem un tirgotājiem. ACA resursu 

direktorijs tiks atjaunots un papildināts katrus 3 – 6 

mēnešus. http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm  

BEAT 

Dānija 

 
Personālā datora rīks preču, būvniecības elementu 

un būvju vides novērtēšanai, kas sastāv no datubāzes, kurā 

ir dati par enerģijas avotiem, transporta veidiem, precēm, 

būvniecības elementiem un būvēm, kā arī no lietotāja 

interfeisa, kas ļauj lietotājam pievienot, rediģēt un izdzēst 

datus bāzē. Šajā rīkā ietilpst arī inventarizācijas rīks, kas 

ļauj lietotājam veikt preču, būvniecības elementu un būvju 

aprēķinus. www.dbur.dk 

Build it 

Vācija 

 
Vides programmatūras projekts būvju novērtēšanai 

ar kompleksu U-vērtību, masas un siltumizolācijas 

aprēķina metodi, kas balstīta uz ACA. 

EcoEffect 

Zviedrija 

 
Tā ir metode, lai aprēķinātu un novērtētu videi 

nodarīto slodzi, kas radīta ēkas aprites cikla laikā. Tā ir 

balstīta uz ACA. www.ecoeffect.tk 

Eco-Install 

Nīderlande 

 
Programmatūras rīks, kas aprēķina uzstādīšanas 

ievērojamās sekas uz vidi tās būvniecības laikā. Vides 

analīze ir balstīta uz ACA metodoloģiju. Rezultātu var 

izmantot projektēšanas posma konceptuālās izvēles 

veikšanai. 

EcoPro 

Vācija 

 
EcoPro ir Aprites cikla analīzes (ACA) rīks. Tas 

aprēķina enerģijas un materiālu izmantošanas un plūsmu 

ietekmi uz vidi. tas ļauj grafiski modelēt preču aprites 

ciklus. Aprites ciklu sistēmas var saturēt tiks daudz 

apakšsistēmu, cik nepieciešams – ir iespējama pieeja „no 

augšas uz leju”.  http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm 

Eco-proP 

Somija 

 
EcoProP nosaka uz sniegumu balstītas prasības ēku 

būvniecības projektiem. Pieteikumu var izmantot projekta 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm
http://www.dbur.dk/
http://www.ecoeffect.tk/
http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm
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plānošanas posmā, taču arī vēlāk lietotāji var pievienot 

uzdevumus un mērķus. EcoProP ir balstītas uz vispārēju un 

kopēju būvju īpašumu. http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm 

Eco-Quantum 

Greencalq 

Nīderlande 

 
Šīs programmas ļauj izteikt ēku ietekmi uz vidi 

vienā vai vairākos skaitļos, kas aprēķināti, balstoties uz 

ACA pieeju. Projektēšanas posmā datorprogramma 

aprēķina ēkas ilgtspējības sniegumu. 

www.sbr.nl/default.aspx?ctid=2322 

EcoSoft 

Šveice, 

Austrija, Vācija 

 ECOSOFT ir programmatūras rīks, kas aprēķina 

ēkas būvniecības ekoloģisko ietekmi. Tā izmanto datus no 

Šveices, Austrijas un Vācijas. Rezultātā tiek iegūti 

klasifikācijas koeficienti kā siltumnīcas efekta gāžu 

potenciāls vai primārās enerģijas(atjaunojamās un 

neatjaunojamās) patēriņš. www.ibo.at 

Ecotech 

Vācija, Austrija 

 Programmatūras rīks ēkas rādītāju fizisku, 

tehnisku, ekoloģisku un ekonomisku aprēķinu veikšanai ar 

CAD (datorizētās projektēšanas) programmu interfeisu. 

ACA dati ir pievienoti ekoloģiskajam novērtējumam. 

www.ecotech.cc 

OI3-Index 

Austrija 

 OI3-Index: Programmatūras rīks, ko izmanto 

sociālo māju būvniecībā Austrijā, kas strādā ar primāro 

neatjaunojamo enerģiju, būvniecības materiālu globālās 

sasilšanas un paskābināšanas potenciāla novērtēšanu un šai 

programmai ir interfeiss ar ierastām būvniecības fizikas 

programmām. Tā ir daļa no apkurē izmantotās enerģijas 

aprēķināšanas. www.oebox.at 

Envest 

Apvienotā karaliste 

 Envest ir programmatūras rīks, kas vienkāršo citādi 

ļoti sarežģīto videi draudzīgu ēku projektēšanas procesu. 

Projektētāji ievada datus par ēkas projektu (augstums, 

stāvu skaits, logu platība utt.) un elementu izvēli (ārējās 

sienas, jumta segums utt.). Envest identificē tos elementus, 

kas atstāj vislielāko iespaidu uz  ēkas ietekmi uz vidi un 

parāda, kāds efekts būtu citiem izvēlētajiem materiāliem. 

Tas arī paredz ietekmi uz vidi, pielietojot dažādas apkures, 

kondicionēšanas, vēdināšanas metodes, kā arī ēkas 

izmantošanas veidus. www.bre.co.uk/service.jsp?id=52 

Equer 

Francija 

 Equer ir simulācijas rīks, lai paredzētu, kādas būs 

vides sekas, izvēloties projektu ēkas aprites ciklā. Aprites 

cikla analīzes metode ir izvēlēta, lai varētu novērtēt ietekmi 

uz vidi dažādos posmos (izstrādājumu ražošana, 

būvniecība, utilizācija, renovācija, nojaukšana) un tas ir 

savienots ar termālās simulācijas rīku.  

www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/fr-equer.html 

http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm
http://www.sbr.nl/default.aspx?ctid=2322
http://www.ibo.at/
http://www.ecotech.cc/
http://www.oebox.at/
http://www.bre.co.uk/service.jsp?id=52
http://www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/fr-equer.html
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GEQ 

Austrija 

 GEQ – Gebäude.Energie.Qualität (Ēka. Enerģija. 

Kvalitāte) ir izveidots enerģijas ēku sertifikātu 

aprēķināšanai. Tāpat ir iespējams to izmantot, lai 

aprēķinātu šādus klasifikācijas rādītājus: siltumnīcas efekta 

potenciāls, primārās enerģijas patēriņa potenciāls un 

paskābināšanas potenciāls. www.zet.at 

LEGEP 

Vācija 

 Tas ir projektēšanas rīks CAD (datorizētās 

projektēšanas) sistēmā ar integrētu kvantitātes mērītāju, 

enerģijas aprēķinātāju un ACA.  www.legep.de 

OGIP  

Šveice 

 OGIP ir instruments no arhitektūras un vides 

viedokļa optimāla projekta izstrādei pieļaujamo izmaksu 

ietvaros. 

 www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/ch-ogip.html 

TEAM 

Starptautisks 

 TEAM veic ēkas vides aspektu novērtējumu, 

balstoties uz ACA metodēm. www.ecobilan.com 

Papildus informācija 

Veimāras Universitāte veikusi pētījumu par dažādiem ar būvēm saistītiem rīkiem un 

instrumentiem:  www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/inter.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zet.at/
http://www.legep.de/
http://www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/ch-ogip.html
http://www.ecobilan.com/
http://www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/inter.html
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3.3. Būvniecības process Latvijā 

Būvniecības nozares reglamentācijas pamats ir 1995.gadā izdotais 

Būvniecības likums. Likums nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās 

attiecības, kā arī viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību 

par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, 

ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un 

attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā. Likums attiecas uz visu veidu 

būvēm. Būvniecības likuma izpildei Ministru kabinets izdod Vispārīgos 

būvnoteikumus, būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Ar būvniecību likums 

saprot būvju projektēšanu un būvdarbu veikšanu, būvju renovāciju, 

rekonstrukciju un nojaukšanu, kā arī ar šīm darbībām saistītus procesus, 

piemēram būvekspertīzi un būvuzraudzību. Būvniecība ir reglamentēta nozare, un 

attiecībā uz to speciālistu kompetenci, kas patstāvīgi nodarbojas ar būvniecību vai 

to vada, tiek izvirzītas stingras prasības. 

Vispārīgie būvnoteikumi (Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi 

Nr.112) reglamentē būvniecības procesa administrēšanas kārtību, ciktāl to ar 

īpašu kārtību nav noteicis Ministru kabinets. Ministru kabinets, ja nepieciešams, 

var noteikt īpašu būvniecības procesa dažām specifiskām būvēm, piemēram, 

valsts aizsardzības būvēm, ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

būvēm, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas būvēm, derīgo izrakteņu 

ieguves karjeriem, hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm, enerģijas ražošanas, 

pārvades un sadales būvēm, būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. 

Būvniecības vispārējo pārraudzību un koordināciju valstī veic Ekonomikas 

ministrija. Ministrija izstrādā vienotu valsts politiku būvniecībā un nodrošina šīs 

politikas realizēšanu. Būvniecības administrēšana ir pašvaldību kompetence. 

Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā administratīvajā 

teritorijā izveido būvvaldes. Lauku rajonos pašvaldības parasti izveido apvienotās 

būvvaldes. 

Lai uzsāktu būvniecību, vispirms būves ierosinātājam būvvaldē jāpiesaka 

būvniecības iecere, iesniedzot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti, kas ir 

vienota visām būvvaldēm. Tās veidlapa dota Vispārīgo būvnoteikumu 

1.pielikumā. Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, 

lietotājs vai to pilnvarota persona, piemēram, projekta vadītājs. Būvvalde 30 dienu 

laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata 

attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam un detālplānojumam, ja tāds ir izstrādāts, kā arī vietējiem apbūves 

noteikumiem. Ja būvniecības iecere atbilst visiem nosacījumiem un būvvalde 

pieņem pozitīvu lēmumu, tā izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (vai 

būves nojaukšanas uzdevumu). Plānošanas arhitektūras uzdevums ir derīgs divus 

gadus no izdošanas brīža. Ja būvniecības iecere neatbilst normatīvo aktu 



67 

izvirzītām prasībām, būvvalde vai nu ar pamatotu rakstisku atteikumu noraida 

būvniecības ieceri, vai arī pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas 

rīkošanu (vai nerīkošanu). Dažkārt būvniecības publisko apspriešanu rīko pirms 

skiču projekta iesniegšanas akceptēšanai, it sevišķi tad, ja tiek izstrādāti vairāki 

risinājuma varianti. 

Plānošanas arhitektūras uzdevumā norāda būvobjekta galvenos parametrus, 

apbūves laukuma raksturojumu, būvprojektēšanas nosacījumus, tehniskos 

noteikumus pieslēgumiem pie inženierkomunikācijām, kā arī norādes par 

institūcijām, no kurām saņemami tehniskie noteikumi. Plānošanas arhitektūras 

uzdevums un tehniskie noteikumi ir pamatdokumenti būvprojektēšanas 

uzsākšanai. Būvprojektēšanai nepieciešamos dokumentus (tehniskos noteikumus) 

saņem pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Pasūtītājs var pieprasīt, lai būvvalde 

30 darbdienu laikā par attiecīgu samaksu pieprasa šos dokumentus no attiecīgajām 

institūcijām, kā arī apkopo un izsniedz tos kopā ar plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu. Pēc šo dokumentu saņemšanas un inženierizpētes darbu veikšanas, ja 

tādi ir nepieciešami, var uzsākt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.  

Parasti pasūtītājs šajā etapā piesaista projektētāju. Līgumā par būvprojekta 

izstrādāšanu norāda, kura no pusēm uzņemas veikt būvprojektēšanas 

sagatavošanas darbus, piemēram, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, 

ģeotehnisko izpēti - būves pamatnes grunts un ģeoloģiskās vides stiprības, 

deformācijas un korozijas īpašību un to mijiedarbības ar pamatiem noteikšanu un 

prognozēšanu katrai projektēšanas stadijai nepieciešamajā apjomā, esošo ēku 

tehnisko apsekošanu, inventarizāciju. Ja būvniecības finansēšana pilnībā vai 

daļēji paredzama no valsts vai pašvaldību budžeta, būvprojektēšanas 

sagatavošanas darbu noslēgumā pasūtītājs rīko būvprojektēšanas izsoli vai 

izsludina konkursu Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā.  

Būvprojektu var izstrādāt vienā vai divās stadijās. Izskatot būvniecības 

iesnieguma - uzskaites karti, būvvalde izlemj un plānošanas un arhitektūras 

uzdevumā norāda, cik būvprojektēšanas stadijās būvprojekts izstrādājams. 

Būvprojektu parasti izstrādā divās stadijās – vispirms skiču projektu, pēc kura 

akceptēšanas būvvaldē izstrādā būves tehnisko projektu. Ļoti sarežģītām būvēm 

un to konstrukcijām dažkārt izstrādā detalizētus darba rasējumus, tomēr tādu 

izstrāde nav obligāta un netiek reglamentēta. Būvprojektus drīkst patstāvīgi 

izstrādāt un vadīt tikai sertificēti speciālisti. 

Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši 

būvprojektam) un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, 

restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, 

teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras 

formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas 

elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai, rekultivācijai, 

meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts 



68 

aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai 

ainavas elementi. 

Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama pagaidu būvēm, ja to 

būvapjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē, mazēkām lauku 

apvidū, ja to būvapjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē un sezonas būvēm – 

nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru 

kalpošanas laiks ir viena sezona. 

Būvprojektēšanu veic saskaņā ar līgumu. Līguma neatņemama sastāvdaļa 

ir projektēšanas uzdevums, ko sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs. 

Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas un 

parametrus, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas 

prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts. Ja 

nepieciešams, norādāmi īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas 

un materiāli, tehnoloģija).  

Ja būvniecības iecere, būvniecības finansējums vai citi nosacījumi paredz 

būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projektēšanas uzdevumā 

norāda katru nododamo būvkompleksu (būvobjektu vai tā daļu, kas noteikta 

būvprojekta ietvaros, lai nodrošinātu paredzēto būves daļu (jaudu) nodošanu 

ekspluatācijā pa būves kārtām) un to būvniecības secību. Šādā gadījumā skiču 

projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, norādot būves galveno lietošanas 

veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, bet tehnisko projektu var izstrādāt 

katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi. 

Skiču projekta risinājumam jāatbilst būvvaldes vai attiecīgo institūciju 

izsniegtajiem tehniskajiem un citiem noteikumiem, būvvietas ģeotehniskajam 

raksturojumam un citiem inženierizpētes materiāliem. Būvvaldē saskaņots skiču 

projekts ir pamats tehniskā projekta izstrādāšanai, bet saskaņots skiču projekts 

nedod tiesības saņemt būvatļauju vai uzsākt būvdarbus. 

Ja attiecīgais objekts ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā 

aizsardzības zonā esošas būves un ainavas elementi, skiču projektu papildus 

saskaņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Lai izvēlētos 

piemērotāko risinājumu tehniskā projekta izstrādei, skiču projektu var izstrādāt 

vairākos variantos, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā 

organizējami būvprojektu un teritorijas plānošanas projektu skiču konkursi. 

Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos būvnoteikumos. Tehniskā 

projekta risinājumam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas 

sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde šajos noteikumos un citos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līgumam par būvprojektēšanas darbu 

veikšanu. Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu 

elementu stiprība, stingrība, noturība, aizsardzība pret sprādzieniem un 

ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas 

laikā. Tehniskā projekta atsevišķo daļu apjomu projektēšanas uzdevumā un 
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līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar 

projektētāju saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 

Tehniskajam projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes izdotajam 

plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu institūciju izdotajiem 

tehniskajiem noteikumiem un būvvaldē saskaņotam skiču projektam (ja 

projektēšana notiek divās stadijās). Būves nojaukšanas projektu izstrādā atbilstoši 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Nobeigtu tehnisko projektu iesniedz akceptēšanai būvvaldē. Pirms 

akceptēšanas dažkārt nepieciešams veikt būvprojekta ekspertīzi, lai novērtētu 

būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām 

prasībām, kā arī strīda gadījumā. Būvprojekta ekspertīzi ir tiesības pieprasīt un 

organizēt pasūtītājam, būvvaldei vai citai kompetentai institūcijai. Būvprojekta 

ekspertīzi ir tiesības veikt sertificētam speciālistam. Būvprojekta ekspertīze 

neatkarīgi no finansēšanas avota ir obligāta sabiedriski nozīmīgām būvēm, kā arī 

tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un ceļu 

pārvadiem, kuru laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja tie nav valsts 

autoceļi. Ekspertīzes izdevumus sedz pasūtītājs. Valsts būvinspekcija var 

pieprasīt ekspertīzes veikšanu jebkuram būvprojektam vai tā daļai un sniegt 

atzinumu par būvprojekta sagatavošanas un akceptēšanas atbilstību attiecīgajos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Akceptējamā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros ar atbildīgo vadītāju 

un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem 

uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas un, ja nepieciešams, būvprojekta 

ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē. Būvvalde 30 dienu laikā pieņem lēmumu 

akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā 

būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē. Būvvaldes atteikumu 

akceptēt būvprojektu pasūtītājs var iesniegt pārskatīšanai attiecīgajā pašvaldībā. 

Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt tiesā. 

Uz akceptēta būvprojekta pamata būvdarbus uzsākt vēl nedrīkst. Pēc 

būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu 

būvatļaujas saņemšanai. Akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi 

gadi. Ja būvdarbi ir uzsākti, tad projekts ir derīgs būvatļaujā norādītā būvdarbu 

veikšanas laikā. 

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz būvvaldē būvatļaujas 

pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, zemes gabala īpašuma tiesības vai 

lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, sertificēta 

atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, 

saistību rakstu. (saistību rakstus aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem 

glabājas pie saistību raksta iesniedzēja), līguma par autoruzraudzību kopiju un 

autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu 
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žurnālu, apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.  

Būvatļauju jebkuriem būvdarbiem valsts aizsargājamā kultūras piemineklī 

vai tā aizsardzības zonā izsniedz tikai pēc tam, kad ir uzrādīta Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Būvatļauju nulles cikla darbiem var 

izsniegt, ja visai būvei kopumā ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots skiču projekts 

un nulles cikla darbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, kam ir veikta būvprojekta 

ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kā arī nulles cikla tehnisko 

projektu ir akceptējusi būvvalde.  

Ja paredzēta sabiedriski nozīmīga būve vai būvobjekts ir kultūras 

piemineklis, vai būvdarbi veicami sarežģītos apstākļos, būvvalde, lemjot par 

būvatļaujas izsniegšanu, var pieprasīt no pasūtītāja papildu dokumentus, ja tas nav 

pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

Būvatļauju izsniedz uz apbūves noteikumos noteikto laiku, bet ja apbūves 

noteikumu nav, - uz būvvaldes noteikto laiku. Būvatļaujas derīguma termiņš 

nedrīkst būt mazāks par vienu gadu. Ja mainās pasūtītājs, būvētājs vai 

būvuzņēmējs, būvatļauja pārreģistrējama būvvaldē, un būvvalde var lemt par 

būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņām. Būvvalde vai Valsts būvinspekcija var 

anulēt būvatļauju, ja netiek ievērotas Būvniecības likuma un Vispārīgo 

būvnoteikumu prasības, būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta 

vai ar atkāpēm no saskaņota darbu veikšanas projekta, būvlaukumā netiek 

ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības, būvdarbi tiek veikti bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas vai nav ievērotas prasības par būvuzņēmēja 

vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālajiem 

atbildības limitiem. 

Būvdarbus drīkst veikt būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs. 

Nelielu ēku, piemēram ģimenes māju un nelielu saimniecības ēku būvdarbus 

drīkst veikt arī privātpersona kā būvētājs. Būvētājam nav nepieciešams 

būvprakses sertifikāts, ja viņš veic darbus, kuriem nav vajadzīga būvatļauja, vai 

savām vajadzībām būvē, rekonstruē, renovē vai nojauc tā īpašumā esošu būvi, kas 

nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400 

m2 un būvtilpums – par 2000 m3.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona (projekta 

vadītājs) izsniedz galvenajam būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam 

būvatļaujas kopiju un norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus 

atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām. 

Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piemēram, 

akceptētu būvprojektu) un saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā atbilstoši 

būvdarbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos 

noteiktajai darbu veikšanas secībai, kā arī par būvuzņēmēja rīkojumu sekām. 
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Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais 

būvuzņēmējs vai pasūtītājs. 

Visiem būvniecības dalībniekiem, kas strādā vai atrodas būvlaukumā, ir 

saistoši atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojumi, ciktāl to nosaka savstarpēji 

noslēgtie līgumi un darba aizsardzības koordinatora norādījumi. Ja būvdarbus 

veic būvētājs, viņš uzņemas būvuzņēmēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pienākumus. 

Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar tehniskā projekta sastāvā 

esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Darbu 

veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais 

būvuzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. 

Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 

LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts", projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā 

izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu veikšanas 

projektu izstrādā sertificēts speciālists vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta 

persona. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu 

veikšanas projektu izstrādā visai būvei kopumā, atsevišķai tās daļai vai būvdarbu 

ciklam (piemēram, nulles ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas 

ciklam, ēkas sekcijai, laidumam, stāvam). Darbu veikšanas projekts nododams 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei un uzraudzībai pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt 

būvuzraugu un autoruzraugu. Būvvalde var pieprasīt būvuzrauga pieaicināšanu, 

ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, ēkas vai būves 

paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar 

ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku, būvniecība notiek, piemērojot 

apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru. Būvvalde var pieprasīt 

autoruzraudzību visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā centra daļā un 

vēsturiskajās daļās, sabiedriskajām ēkām un būvēm, restaurējamām un 

rekonstruējamām būvēm, būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu 

būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu, dzīvojamām 

ēkām (izņemot ģimenes mājas), rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību 

pieprasa Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde vai ja būvvalde to uzskata 

par nepieciešamu, kā arī ja būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas 

un būvdarbu procedūru. 

Katrā būvobjektā regulāri aizpildāms būvdarbu žurnāls un 

autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība. Būvdarbu žurnālu 

neaizpilda, ja būvē vai nojauc mazēku. Būvdarbu žurnālam, autoruzraudzības 

žurnālam (ja tiek veikta autoruzraudzība), kā arī akceptētam būvprojektam, 

būvatļaujas kopijai, kā arī iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības 

deklarācijām ir jābūt pieejamām būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir 

tiesības kontrolēt būvdarbus. 
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Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī 

izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem 

ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja 

pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā 

parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības gaitā 

veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 

bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 

kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Ar Valsts būvinspekcijas, būvvaldes vai Valsts darba inspekcijas lēmumu, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vai Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta rīkojumu, būvdarbus var apturēt, ja nav izpildītas normatīvajos 

aktos noteiktās prasības, vai citu pamatotu iemeslu dēļ, kā arī saskaņā ar likumu 

"Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību". Pārtraucot 

būvdarbus uz laiku, ilgāku par vienu gadu, vai ja būvdarbu pārtraukšana ir bīstama 

cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi, vai tā var radīt bīstamus bojājumus 

konstrukcijās, kā arī pārtraucot darbus arī uz īsāku laiku, veicama būves 

konservācija. Par to rakstiski jāpaziņo būvvaldei vai institūcijai, kura izsniegusi 

būvatļauju. 

Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var pieņemt 

pasūtītājs, būvvalde vai Valsts būvinspekcija. Būvvaldes vai Valsts 

būvinspekcijas lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var 

apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Kad būvdarbi tuvojas nobeigumam, būves pasūtītājs informē būvvaldi un 

Valsts zemes dienestu, kā arī saņem rakstiskus atzinumus no visām tehniskos 

noteikumus izsniegušajām institūcijām. Būvvalde nozīmē būves pieņemšanas 

komisiju, bet Valsts zemes dienests sagatavo būves inventarizācijas lietu. Kad 

būvdarbi ir nobeigti, būvi pieņem ekspluatācijā pašvaldības pieņemšanas 

komisija, ko parasti vada būvvaldes būvinspektors. Ja būve ir uzbūvēta pilnīgi vai 

daļēji par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, pieņemšanas komisiju vada 

Valsts būvinspekcijas pārstāvis. Būve skaitās pieņemta ekspluatācijā ar datumu, 

kad pieņemšanas aktu ir apstiprinājusi pašvaldības atbildīgā amatpersona. 

Ja ēkas renovācijas procesā netiek skartas fasādes, nesošās konstrukcijas un 

trešo personu intereses, tad šādus būvdarbus iespējams veikt vienkāršotā kārtībā 

ar minimālu būvvaldes administratīvo līdzdalību un samazinātu tehniskās 

dokumentācijas apjomu. Vispārīgos būvnoteikumos tā tiek saukta par vienkāršotu 

renovāciju. Šādā gadījumā būvniecības ierosinātājs būvniecības iesnieguma – 

uzskaites kartes vietā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus: apliecinājuma karti, 

paskaidrojuma rakstu, atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar 

tehnisko rādītāju eksplikāciju, būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās 

inventarizācijas lietas kopiju, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, 

mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu pievadi un Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija vai 
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vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa 

teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē. 

Būvvalde vienkāršotas renovācijas ieceri izskata 10 darbdienu laikā pēc tās 

reģistrācijas būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres 

akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā no 

būvvaldes nav saņemts atteikums, tad vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir 

tiesīgs uzsākt būvdarbus un pēc to pabeigšanas, pamatojoties uz vienkāršotas 

renovācijas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniedz Valsts zemes 

dienestā iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas 

tehniskās inventarizācijas lietā. 

Ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, Valsts zemes 

dienests konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst vienkāršotas 

renovācijas dokumentācijai, vienkāršotas renovācijas ierosinātājs pasūta eksperta 

– sertificēta speciālista – atzinumu. Pozitīvs minētā eksperta atzinums ir pamats 

grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas 

lietā. Eksperta atzinuma kopiju vienkāršotas renovācijas ierosinātājs nosūta 

attiecīgajai būvvaldei. Par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas 

renovācijas dokumentācijai atbild vienkāršotas renovācijas ierosinātājs. 

Līdzīgu vienkāršotu procesu var veikt inženiertīklu pievadu un iekšējo 

inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju. Lai tādu veiktu, pasūtītājs 

attiecīgajam tīklu īpašniekam pieprasa tehniskos noteikumus un vienojas ar 

sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi saskaņā ar tehnisko 

noteikumu un normatīvo aktu prasībām. Tehniskajai shēmai ir šādas daļas: 

īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas, dokumenti un materiāli saskaņā 

ar tehniskajiem noteikumiem, paskaidrojuma raksts, kam nepieciešamības 

gadījumā pievienojami aprēķini, inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums 

mērogā M 1:250 – M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, iekšējo 

inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas plānā. Projektētājs saskaņo 

tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, attiecīgo 

inženierkomunikāciju īpašnieku un, ja nepieciešams, ar citiem inženiertīklu 

turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Izstrādāto 

tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē.  

Būvvalde 10 darbdienu laikā izskata tehnisko shēmu un pieņem lēmumu 

par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. 

Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu nosacījumus plānotās izbūves veikšanai 

atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Saskaņotās tehniskās shēmas 

derīguma termiņš ir viens gads.  

Inženiertīklu pievadu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona 

vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona, bet iekšējos inženiertīklus drīkst 

izbūvēt būvētājs, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Izbūvētos inženiertīklu 

pievadus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā sadales tīkla īpašnieka izsniegtu 

atzinumu par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai. Izbūvētos iekšējos 
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inženiertīklus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā tīkla īpašnieka izsniegtu 

apliecinājumu vai – atsevišķos gadījumos – ar sadales tīkla īpašnieka atzinumu, 

kā tas ir noteikts attiecīgo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos. 

Pēc inženiertīklu pievada izbūves pabeigšanas būvvaldē iesniedz saskaņotu 

inženiertīklu pievada novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 

92 koordinātu sistēmā). Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu 

pievadu izbūves pabeigšanas ir tiesīgs uzsākt pievada ekspluatāciju, ja attiecīgā 

sadales tīkla īpašnieks ir izsniedzis atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību 

ekspluatācijai. 
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3.4. Dažādi ēkas elementi un to ieguldījums ēkas 

energoefektivitātē 
(avots: J. Brizga. „Zaļā iepirkuma rokasgrāmata”. – Rīga, „Zaļā Brīvība”, 2006.) 

 

3.4.1. Logi 

Saules enerģijas izmantošanas optimizēšanai būtisks ir logu izvietojums: 

lielākā daļu logu mājā jāizvieto pret dienvidiem. 30-50% ēkas logu izvietošana 

dienvidpusē dod papildu telpas siltumu – līdz pat 40%. Īpaši lieli logi vasarās ir 

jānodrošina pret pārkaršanu, izmantojot saules aizsargus.  

Logu energoefektivitātei būtisks ir stiklojums un rāmja siltumizolācijas 

rādītāji. Ieteicams izmantot energoefektīvus pakešu (dubultstiklu vai trīs stiklu) 

logus ar inerto gāzi starp kārtām un selektīvajiem jeb tā saukto low-e (zemas 

emisijas – caurlaidības) stikliem.  

Latvijā ir regulējošie būvnormatīvi, kas nosaka, kādiem jābūt logu 

pieļaujamiem siltuma zudumiem un kāds ir minimālais siltumpārejas koeficients. 

Praksē tas nozīmē, ka ražotāji nemaz nedrīkstētu ražot logus, kuru normatīvie 

rādītāji ir zemāki par noteiktajiem, bet ar aci to nevar redzēt, tādēļ bieži vien logos 

izmanto parasto stiklu.  

Vēl viens būtisks faktors ir logu ventilācija. Logu konstrukcijās bieži vien 

ir konstrukcijas ventilācija, lai neveidotos kondensāts. Taču būtiski ir nodrošināt 

arī to, lai logi nodrošinātu ēkas kopējo ventilāciju. Ēkas hermētiskais noslēgums 

ievērojami samazina ēkai nepieciešamo enerģijas patēriņu. Taču, ja gaisam nav 

atstātas iekļūšanas vietas un ja telpa ir hermētiski noblīvēta, tad pēc 3-4 gadiem 

mājā rodas pelējuma sēnīte.  

Kritēriji 

- U-rādītājs – raksturo loga (stikls un rāmis) enerģijas pārnesi jeb enerģijas 

zudumus. Šim rādītājam uz 12 x 12 m logu ir jābūt mazākam par 1,3 W/m2K. 

U-rādītājam stikla paketes centrā ir jābūt vismaz 0,8 W/m2K.  

- G-rādītājs – raksturo saules enerģijas pārnesi jeb to, cik daudz enerģijas logs 

pārvada no āra uz mājas iekštelpām. Šim rādītājam vajadzētu būt lielākam par 

50 ±2%. Savukārt dienasgaismas caurplūdei ir jābūt vismaz 63±2%. 

- Garantijas laikam jābūt vismaz 10 gadi.  

- Nav pieļaujama halogēno plastmasu izmantošana. Logu plastmasas detaļas 

nedrīkst saturēt svinu, kadmiju, hlorētos / bromētos parafīnus, ftalātus vai 

polibromētos difenilēterus.  

- Starp logu kārtām izmantotās pildgāzes. Globālās sasilšanas potenciālam jābūt 

mazākam par 5 (GWP<5).   

- Koka vai koka/alumīnija rāmju ilgmūžībai, tiem ir jāatbilst vienai no šādām 

prasībām: 
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• vismaz 50% koka detaļu jābūt no skuju koka; 

• visām laika apstākļu iedarbībai pakļautajām koka detaļām ir jābūt 

pārklātām ar metāla daļām; 

• visām laika apstākļu iedarbībai pakļautajām koka detaļām ir jābūt 

apstrādātām ar konservantiem, kas nesatur CCA (hroms, varš, arsēns), CC 

(hroms, varš), organiskās alvas savienojumus vai kreozota eļļu. 

 

3.4.2. Apkure 

Videi draudzīgai apkures un ūdens sildīšanas sistēmai var būt vairāki 

risinājumi: biomasa, biogāze, biodegviela, ģeotermālā enerģija jeb siltumsūkņi un 

saules kolektori. Visi šie varianti ir jāizvērtē, lai noteiktu, kurš ir vispiemērotākais 

un izdevīgākais pilna ēkas aprites cikla laikā. 

Biomasa 

Tā ir bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos, kā 

arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, 

atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas). Visvairāk 

enerģijas ieguvei izmantotais biomasas veids Latvijā ir koksne, nelielā daudzumā 

tiek izmantoti salmi, kā arī biogāze.  

Koksne  

2004. gadā 74% no visas izmantotās enerģētiskās koksnes bija malka, 20% 

– šķelda un 6% kokapstrādes atlikumi1. Koksni izmantota galvenokārt 

siltumenerģijas ražošanai, taču no kurināmā izmantošanas viedokļa ekonomiskāk 

būtu ražot gan siltumu, gan elektroenerģiju. Siltuma ražošanai koģenerācijas 

procesā patērē par 30% mazāk kurināmā, nekā tādu pašu siltuma un 

elektroenerģijas apjomu ražojot atsevišķi. Bez tam koksnes koģenerācijas 

priekšrocība ir vietējā kurināmā izmantošana un tas, ka koksnei tiek piemērots 

nulles CO2  emisijas faktors. Šīs tehnoloģijas galvenais trūkums ir augstas kapitāla 

un ekspluatācijas izmaksas, kas palēnina koksnes koģenerācijas staciju attīstību. 

Pašlaik Latvijā darbojas 4 koksnes koģenerācijas iekārtas, to kopējā elektriskā 

jauda ir ap 2,5 MW. Šķeldu ražo no koksnes ciršanas atliekām (koku zari un 

galotnes), ko līdz šim lielākoties vienkārši sadedzināja turpat cirsmā. Šķeldu kā 

kurināmo vairāk lieto privātmājās un nelielos objektos.  

Biogāze 

Deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās fermentācijas procesā. Šādu 

atkritumu avoti galvenokārt ir lauksaimniecības uzņēmumi (fermas), pārtikas 

 

1 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem. 
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ražošanas uzņēmumi, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopumā liellopu, 

cūkkopības un putnkopības nozare gadā saražo mēslus ar 1,3 miljonus tonnu 

organiskās sausnas2.  

Biodegviela 

Plašāk pazīstamie biodegvielas veidi ir bioetanols un biodīzeļdegviela; par 

dzinēju degvielu izmanto arī tīru augu eļļu. Izmantošana apkurē ierobežota. 

Pārsvarā tiek izmantota iekšdedzes dzinējiem.   

Siltumsūknis  

Iekārta, kas palīdz savākt apkārtējā vidē akumulēto saules enerģiju no 

augsnes, ūdens krātuvēm, dziļurbuma ūdeņiem vai gaisa un izmanto to dzīvojamo 

māju un citu ēku apkurei, dzesēšanai un patēriņa ūdens sildīšanai, visu gadu 

nodrošinot stabili un ekonomiski strādājošu apkures sistēmu. Siltumsūkni var 

kombinēt arī ar citiem apsildes veidiem. Iekārta automātiski reaģē uz gaisa 

temperatūras svārstībām ārpusē un automātiski uztur vēlamo klimatu mājā. 

Siltumsūkņu lielākais mīnuss ir tas, ka arī tie ir jādarbina ar elektrību. Taču 

patērētās elektrības un saražotā siltuma attiecības ir 1:5. Siltumsūkņa cena ir 

atkarīga gan no sūkņa jaudas, gan no zemē vai ūdenī ieguldīto kolektoru garuma, 

apsildāmās platības un citiem parametriem. Maksā arī sūkņa uzstādīšana. Līdz ar 

to kopējās sākotnējās izmaksas ir no 5 līdz 7 tūkstošiem latu.  

Saules kolektori  

Tos Latvijā ir iespējams izmantot karstā ūdens sagatavošanai vasaras 

mēnešos, it īpaši vasarnīcās, viesnīcās, kā arī graudu vai siena žāvēšanai. Karstā 

ūdens pieprasījuma nodrošināšanai visu gadu ir nepieciešams kombinēt ar 

tradicionāliem siltumenerģijas iegūšanas veidiem. Tas savukārt palielina 

kapitālieguldījumu un ekspluatācijas izmaksas. 

Vēl būtiski apkures elementi ir: 

- automātiskie siltuma regulatori – ar tiem iegūst gan apkures izmaksu 

ekonomiju, gan rodas motivācija visas ēkas siltināšanai; 

- autonomie siltummezgli ar āra gaisa temperatūras devēju – atkarībā no 

gaisa temperatūras ārā koriģē apsildes līmeni telpās; 

- siltuma patēriņa sadalītāji radiatoriem. Nevajadzētu pirkt iztvaikotājtipa, 

bet gan elektroniskos, jo pirmie ne vienmēr rāda reālo patēriņu. Ja lieto 

elektroniskos, kāpņutelpā var novietot datu nolasīšanas ierīci, – tad 

speciālists var nolasīt dzīvokļa aparātu radītājus, neieejot dzīvoklī; 

 

2 „Biogāzes ražošanas iespējas Latvijā”. SIA AGITO, Rīga, 2005. Pētījums veikts pēc Vides ministrijas pasūtījuma. 
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- balansējošie vārsti ūdens sistēmā nodrošina, ka karstā ūdens apgāde visā 

mājā ir izlīdzināta, nevis pirmajos stāvos karsts, augšējos – remdens. 

Savukārt lielā namā vajadzētu cirkulācijas sūkņus ar automātisku 

regulāciju. 

 

3.4.3. Ventilācija 

Ir vairāki energoefektīvi ventilācijas risinājumi. Tie parasti ir cieši saistīti 

ar apkures sistēmu un ar logu izvietojumu ēkā. Viena no šādām pieejām ir 

ventilācija ar siltuma atgūšanu. Ar tās palīdzību izplūdes gaisa siltumu atgriež 

atpakaļ apkures sistēmā, tādējādi samazinot apkures izdevumus. Ēkas var apgādāt 

arī ar rekuperācijas iekārtu. Ar tās palīdzību gaiss, kas tiek izvadīts no telpām, 

sasilda gaisu, kas ienāk no ārpuses, nejaucoties ar to.  

Pateicoties šai iekārtai, svaigi pieplūstošā gaisa sasildīšanai ir nepieciešams 

mazāk enerģijas. Papildus svaigā gaisa iepriekšēja uzsildīšana ir iespējama un 

pasīvām mājām pat ļoti nepieciešama. Tādējādi tiek samazināts pieprasījums pēc 

gaisa papildus uzsildīšanas un izslēgts gaisa maisīšanas iekārtu apledojums ziemā. 

Vasarā ar gaisa maisīšanas iekārtas palīdzību svaigo gaisu var arī atvēsināt. Gaisa 

kondicionēšanai vasarā var izmantot arī vilkmes ventilāciju. Veidojot ventilācijas 

sistēmu, kas darbojas tikai uz izplūdi, svaigā gaisa ieplūdei nepieciešams izmantot 

logus, kuros ir ventilācijas režīms, vai arī pašā mājā jāveido dabiskā ventilācija. 

Dabiskā ventilācija nozīmē nevis sūknēt gaisu ar motoru palīdzību, to mehāniski 

jaucot, bet gan tādas ventilācijas ejas, kurās gaiss pārvietojas pats vēja un 

temperatūras maiņas ietekmē.  

 

3.4.4. Siltumizolācija 

Bēniņu, jumta, pagraba, ārsienu konstrukciju siltināšana dod lielu 

ieguldījumu ēkas energoefektivitātei. Siltināšanai ir izmantojami dažādi materiāli. 

To var veikt ar stikla vai akmens vati, putu polistirolu vai citiem siltumizolācijas 

materiāliem. No ekoloģiskā viedokļa vislabākais siltumizolācijas materiāls ir aitas 

vilna, kurai piemīt arī laba siltumizolācijas spēja, bet tā ir ļoti dārga. Nākamais 

videi draudzīgākais materiāls ir akmens vate. Pakāpienu zemāk jau ir stikla vate 

un tā sauktā ekovate. Uzskata, ka abas šīs vates uzklāšanas laikā var apdraudēt 

darbinieku veselību, jo sīkas stikla daļiņas no stikla vates var nonākt darbinieku 

plaušās. Savukārt ekovati, ko ražo no celulozes šķiedras un piejaukumiem, 

apstrādā ar liesmu novērsējiem – boraku vai amonija sulfātu –, kuri ieelpojot var 

būt bīstami veselībai. Tāpēc, strādājot ar šīm vatēm, ir nepieciešams lietot 

respiratorus. Stikla vate pieder tiem materiāliem, kurus var pārstrādāt. Uz 

viszemākā videi draudzīgo produktu pakāpiena ir dažādi putupolistiroli, kuri ir 

lēti, bet ar zemu ugunsdrošību. Vēl viens jauns materiāls ir vakuumpaneļi – 2 cm 

bieza šī materiāla kārta nodrošina tādu pašu siltuma saglabāšanu kā 15 cm stikla 

vai akmens vates kārtas.  
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Izolācijas biezumu pareizai noteikšanai ir jāveic projekta siltumtehniskie 

aprēķini. Pēc to veikšanas var veikt būvniecības izmaksu aprēķinu. Pasīvām 

mājām siltumizolācijas rādītāji (U-rādītāji) būvkonstrukcijām ir mazāki par 0,15 

W/m2K. Pamatnosacījums jebkurai pasīvai mājai ir ļoti labi nosiltināta ārsiena. 

Pasīvām mājām siltinātu mūra (ķieģelis, gāzbetons u.tml.) sienu siltumizolācijas 

optimālais biezums ir aptuveni 20-30 cm, koka konstrukciju sienām – no 30 līdz 

40 cm. Augšstāva griestu siltumizolācijas biezums sasniedz pat 0,5 m. Siltuma 

zudumi pagrabstāvam tiek samazināti ar siltumizolāciju 20 līdz 30 cm biezumā. 

Kritēriji: 

- stikla vatei 80% no tās masas ir jābūt iegūtiem no otrreizēji pārstrādāta 

stikla; 

- polistirola un poliuretāna izolācijas materiālu ražošanā nedrīkst izmantot 

Montreālas protokolā minētās ozona slāni noārdošās gāzes; 

- vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC prasībām ir klasificētas kā 

toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas un bīstamas reproduktīvajai sistēmai, 

kopsummā grīdas segumu kopējā masā nedrīkst pārsniegt 2%, bet katra 

atsevišķi – 1%. 

Ēkas blīvums  

Ēkas siltumizolācija ir efektīva tikai tad, ja ēkas apvalks arī ir blīvs. Ēkas 

blīvumu nosaka ar gaisa caurlaidības mērījumiem. Pasīvās mājās gaisa daudzuma 

attiecība pret telpas gaisa tilpumu (nL50) nedrīkstētu pārsniegt gaisa apmaiņas 

normas rādītāju 0,6 h-1 stundā.  

Siltuma tilti 

Normālā energotaupošā mājā nelieli siltuma tilti ļoti niecīgi ietekmē 

enerģijas patēriņu. Pasīvā mājā tas ir citādāk, siltuma tiltus nesaturošas 

konstrukcijas ir pamatnosacījums, lai māju varētu uzskatīt par pasīvu. 

 

 

3.4.5. Apgaismojums 

Arī iekštelpu un āra apgaismojums būtiski patērē enerģiju (vidēji 15% 

patērētās elektroenerģijas). Populārākās apgaismojuma spuldzes ir kvēlspuldzes. 

Tās ir brīvi pieejamas un nav dārgas. Taču tās ir ļoti neefektīvas, jo 90% no 

patērētās elektroenerģijas pārvērš siltumā un tikai 10% – gaismā. Kompaktās 

fluorescentās spuldzītes ir energoefektīvākas – tās dod tikpat daudz gaismas, taču 

patērē par trešdaļu mazāk enerģijas un kalpo desmit reizes ilgāk. 

Taču fluorescentās spuldzes, kad tās ir izdegušas, nedrīkst izmest kopējā 

sadzīves atkritumu konteinerā, jo tās satur dzīvsudrabu, kas ir bīstams videi un 

http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#Dzīvsudrabs
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jau tagad paaugstinātā koncentrācijā ir sastopams dzīvnieku un cilvēku audos un 

asinīs. Tāpēc šīs spuldzītes ir jānogādā bīstamo atkritumu glabātavās, lai tās tiktu 

pārstrādātas. Vēl viens būtisks faktors ir spuldžu ilgmūžība – fluroscentām 

spuldzēm tā ir daudz ilgāka, lielāks ir arī spuldzes ieslēgšanas/izslēgšanas reižu 

skaits (ieteicams izvēlēties spuldzes, kas ir paredzētas vismaz 20 000 

ieslēgšanām). Lai izvērtētu spuldžu efektivitāti, būtu jāveic aprites cikla izmaksu 

aprēķins.  

Publiskās lietošanas telpās, piemēram, koridoros, ieteicams ierīkot lampas 

uz fotosensoriem vai gaismas regulatoriem, kas ieslēdzas, reaģējot uz kustību. 

Prasības spuldzēm: 

- jāatbilst energoefektivitātes A klasei; 

- ekspluatācijas laiks vairāk nekā 10 000 stundu; 

- vidējais maksimālais dzīvsudraba saturs 5,0 mg; 

- kompaktajām luminiscences spuldzēm ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits 

pārsniedz 20 000 reižu. 

Noderīgas saites internetā 

Mājaslapa www.ekomaja.lv sniedz plašu informāciju par dažādu 

celtniecības materiālu siltumspēju un citiem rādītājiem un piedāvā 

kvazistacionāru optimizācijas datorsistēmu ēku enerģijas patēriņa analīzei, kā arī 

iespējamo energoefektivitātes pasākumu vērtēšanu.  

- http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=65&what=54  

- http://www.energoaudits.lv/toknow-MWvsEPS.htm  

  

http://www.ekomaja.lv/
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=65&what=54
http://www.energoaudits.lv/toknow-MWvsEPS.htm
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3.5. Būvmateriāli un toksiskās vielas 
(avots: J. Brizga. „Zaļā iepirkuma rokasgrāmata”. – Rīga, „Zaļā Brīvība”, 2006.) 

Būvmateriāli lielā mērā nosaka mājas izmaksas. Dažādiem materiāliem ir 

arī atšķirīga ietekme uz vidi, ko vērtē pēc tā, kā šie materiāli ir iegūti un kur šo 

materiālu var likt pēc tam, kad tas beigs kalpot.  

Ilgtspējīgas būvniecības gadījumā ir jāsamazina aprites cikla laikā radītās 

ietekmes uz vidi, piemēram, klimata izmaiņas, resursu izskaušana, ķīmiskais 

piesārņojums u.tml.. Materiālu kontekstā aprites cikls iekļauj izejmateriālu ieguvi, 

produkta ražošanu, iepakojumu, uzstādīšanu, lietošanu un pārstrādi jeb utilizāciju. 

Ilgtspējīgām celtnēm ir jāsamazina dabas resursu patēriņš un jākontrolē noplūdes, 

jālieto ūdens efektīvi un jālieto atkārtoti, ja iespējams. 

Šeit daži pamatprincipi, kas jāievēro izvēloties būvmateriālus. 

- Izvēlieties videi draudzīgus būvmateriālus, ņemot vērā to pilnu aprites ciklu – 

no izejvielu ieguves, ražošanas procesa, lietošanas un uzturēšanas līdz 

utilizācijai.  

- Aizsargājiet mežus, izvēloties kokmateriālus, kas iegūti ilgtspējīgi 

apsaimniekotos mežos vai no koksnes atkritumiem.  

- Samaziniet atkritumu apjomu, izmantojot materiālus, kas iegūti no otrreizējās 

pārstrādes produktiem. 

- Uzlabojiet vides kvalitāti, iegādājoties materiālus, kas ražoti, izmantojot 

labākās pieejamās tehnoloģijas un risinājumus, un atstāj pēc iespējas mazāku 

ietekmi uz gaisu, ūdeni un augsni.  

- Izvēlieties vietējas izcelsmes būvmateriālus, tādējādi samazinot materiālu 

transportēšanā radītās slodzes.  

- Ierobežojiet toksisku un veselībai bīstamu vielu izmantošanu, izvēloties 

produktus, kas satur minimāli vai pilnībā nesatur bīstamās ķīmiskās vielas, 

piemēram, smagos metālus, gaistošos organiskos savienojumus3 (GOS) vai 

polivinilhlorīdu4 (PVC). 

 

3.5.1. Krāsas un lakas 

 

3 GOS – oglekli saturoša ķīmisko vielu grupa. Tie var būt gan cilvēku radīti, gan dabīgi. GOS reaģē ar slāpekļa oksīdu, kas ir 

viens no būtiskiem gaisa piesārņotājiem, un saulesgaismā rada ķīmisko smogu. Daži GOS satur formaldehīdus, benzolu un 

metilbenzolu. Šīs vielas bieži lietoto kā šķīdinātājus krāsās, lakās un tīrīšanas līdzekļos. Daudzi celtniecības un dekoratīvie 

materiāli, mākslas priekšmeti un plastmasas izstrādājumi arī var izdalīt GOS, it īpaši siltā un mitrā gaisā. Daudzas šīs vielas ir 

koncerogēnas un var izraisīt kairinājumu plaušās, dažas ir klimata izmaiņas izraisošas gāzes. GOS piesārņo gaisu un tādējādi 

veicina astmas un citu elpvadu slimību attīstību. To lietošana ES tiek regulēta, taču tie netiek ierobežoti, piemēram, gaisa 

atsvaidzinātājos. Lai izvairītos no GOS saturošiem produktiem, izvēlies produktus, ko iesaka Astmas asociācija, kam ir 

ekomarķējumi vai kas ir minēti kā produkti, kas satur maz vai ir GOS brīvi. 
4 PVC – toksiska, kancerogēna un hormonu sistēmu bojājoša viela. To lieto daudzos dažādos produktos: tapetēs, vannas 

aizkaros, kanalizācijas caurulēs, iepakojumā u.tml. 

http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#GOV
http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#pvc
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Dekoratīvās krāsas un lakas, beices, grīdas pārklājumus un grīdas krāsas, 

kā arī citus līdzīgus izstrādājumus, kas paredzēti darbam iekštelpās, plaši izmanto 

ikdienā. Lielākā daļa šo izstrādājumu sastāv no vielām, kuras var atstāt būtisku 

negatīvu ietekmi uz vidi to ražošanas un lietošanas laikā. Krāsu rūpniecība patērē 

ļoti daudz enerģijas, un vienas tonnas krāsas saražošana var radīt pat 10 tonnu 

atkritumu, no kuriem lielākā daļa ir toksiski. Taču lielākais drauds videi un 

veselībai ir krāsu sastāvā ietilpstošie gaistošie organiskie savienojumi (GOS) un 

gaistošie aromātiskie ogļūdeņraži (GAO). Tos krāsām pievieno kā šķīdinātājus, 

piemēram, benzīns, formaldehīds, petroleja, amonjaks, toluols un ksilols. Visas 

šīs vielas ir toksiskas un kancerogēnas. Tās var veicināt astmas attīstību, kā arī 

izraisīt deguna, ādas un acu kairinājumu, galvassāpes, nelabumu, konvulsijas, 

reiboni, elpvadu problēmas.  

Krāsas un lakas (to sastāvā esošie GOS) veicina arī pastāvīgu iekštelpu 

gaisa piesārņojumu. Vairāki pētījumi rāda, ka telpās gaisa piesārņojums var būt 

pat 1000 reižu lielāks nekā ārā. Saules gaismā daži organiskie šķīdinātāji, kurus 

pievieno krāsām, reaģējot ar gaisā esošo slāpekļa dioksīdu, var radīt smogu. GOS 

arī veicina piezemes ozona rašanos. Kā liecina Zemes draugu pētījums, ”ozons 

izraisa elpošanas sistēmas, deguna, kakla un acu kairinājumu, kā arī klepu un 

galvassāpes”.  

Alternatīvas 

Lateksa krāsa satur mazāk GOS nekā eļļas krāsas. Ūdens emulsijā, alkīda 

bāzes krāsās vai linsēklu eļļas krāsās par šķīdinātājiem izmanto ūdeni, spirtu, 

citroneļļu vai citus organiskos šķīdinātājus, kas neizdala GOS. Ieteicams: 

 

- neizvēlēties svinu un GOS saturošas krāsvielas;  

- izvairīties no alkīda un eļļas krāsu lietošanas, pat tad, ja rakstīts, ka tās 

nesatur GOS;  

- izvēlieties bioloģiskās vai dabīgās krāsas, kas gatavotas no augu eļļām vai 

lateksa, un ūdens bāzes krāsas.  

Kritēriji 

1. GOS saturs nepārsniedz: 

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (bez ūdens); 

- citām krāsām, kuru izkliedes apjoms ir vismaz 15 m/l un pārklājuma 

necaurredzamība sasniedz 98%: 250 g/l (bez ūdens); 

- visiem pārējiem ražojumiem (tostarp krāsām, kas nav sienu krāsas un kuru 

izkliedes apjoms ir mazāks par 15 m/l, lakām, beicēm, grīdas 

http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#GOV
http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#Toluēns
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pārklājumiem un grīdas krāsām, un līdzīgiem ražojumiem): 180 g/l (bez 

ūdens).  

2. GAO5 saturs nepārsniedz: 

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 0,15% no ražojuma (m/m); 

- visiem pārējiem ražojumiem (tostarp visām pārējām krāsām, lakām, 

beicēm, grīdas pārklājumiem un grīdas krāsām, un līdzīgiem 

ražojumiem): 0,4% no ražojuma (m/m). 

3. Ražojumos kā sastāvdaļu neizmanto šādus smagos metālus vai to 

savienojumus (kā atsevišķas vielas vai kā kāda izmantotā preparāta sastāvdaļas): 

kadmijs, svins, hroms VI, dzīvsudrabs, arsēns. 

4. Brīvo formaldehīdu saturs ražojumā nepārsniedz 10 mg/kg. Formaldehīda 

devējus drīkst pievienot tikai tādā daudzumā, lai nodrošinātu, ka kopējais brīvo 

formaldehīdu daudzums nepārsniedz 10 mg/kg. 

 

3.5.2. Grīdas 

Grīdas segumu būtiskākās ietekmes uz vidi nosaka tā ražošanā izmantotie 

materiāli un to ieguve, segumu ražošanas process, līdzekļi, kas jāizmanto tā 

tīrīšanā, kā arī bīstamo vielu klātbūtne segumos. Arī līmes, ko izmantotas, 

piemēram, tekstila grīdas pārklāju stiprināšanai, ir jāņem vērā, jo tās var izdalīt 

GOS. Vinila grīdas var būt gatavotas no PVC, kurš satur ftalātus. Vinila grīdas 

var saturēt arī tributilalvu (TBT), kas atstāj negatīvu ietekmi uz imūnsistēmu un 

dzīvo organismu ģenētisko materiālu.  

Padomi 

- izvēlieties grīdas segumus no dabīgiem atjaunojamiem resursiem: koka, korķa, 

kokosa šķiedras, džutas, sizala, īsta linoleja (nevis PVC imitāciju);  

- izvēlieties paklājus un citus grīdas segumus, kas gatavoti no otrreizējām 

izejvielām. Tā kā tie parasti ir gatavoti no dažādiem materiāliem, grūti 

nodrošināt, ka tie iegūti no ilgtspējīgiem resursiem. Taču to atgriešana apritē 

ir labāka nekā izmešana atkritumos;  

- izvairieties no vinila grīdas segumiem, jo tie var izdalīt bīstamus izgarojumus.  

Kritēriji tekstila grīdu segumiem 

 

5 Aromātiskie ogļūdeņraži – ogļūdeņraži, kas satur benzola ciklu. Tos iedala monocikliskos (satur vienu 

benzola gredzenu – benzols, toluols, stirols un ksilols) un policikliskos (satur vairākus benzola gredzenus - 

naftalīns, benzpirēns). Piemēram, toluols un ksilols kairina ādu un elpošanas ceļus un var izraisīt aknu, nieru un 

centrālās nervu sistēmas traucējumus. Dzīvajos organismos (arī cilvēkā) tie pamatā nokļūst ieelpojot. Augstās 

koncentrācijā tie ir narkotiski - izraisa galvas sāpes, reiboni un īslaicīgu eiforiju, kas pāriet depresijā. Ilgstošas 

iedarbības rezultātā var rasties halucinācijas un pat koma vai nāve. 

http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#PVC
http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#Ftalāti
http://lv.wikipedia.org/wiki/Benzols
http://lv.wikipedia.org/wiki/Benzols
http://lv.wikipedia.org/wiki/Toluols
http://lv.wikipedia.org/wiki/Stirols
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksilols&action=edit
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Naftal%C4%ABns&action=edit
http://lv.wikipedia.org/wiki/Benzpir%C4%93ns
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- 30% kokmateriālu, kas izmantoti grīdas segumam, ir jābūt sertificētiem ar 

neatkarīgu trešās puses verificētu mežsaimniecības standartu (standartu 

kritērijus skatīt sadaļā par kokmateriāliem);  

- izstrādājumiem no lūksnes šķiedrām (lini, kaņepes, džuta, kokoss u.tml.) ir 

jābūt iegūtiem bez pesticīdu izmantošanas;  

- vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC prasībām ir klasificētas kā 

toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas un bīstamas reproduktīvai sistēmai, 

kopsummā grīdas segumu kopējā masā nedrīkst pārsniegt 2%, bet katra 

atsevišķi – 1%; 

- grīdas segumiem nav pievienotas šādas vielas: hlorētie/bromētie parafīni, 

ftalāti, halogēnie liesmu novērsēji, polibromētie difenilēteri, organiskie alvas 

savienojumi; 

- produkti, kas satur kadmiju, svinu vai dzīvsudrabu, nevar tikt pievienoti 

grīdas segumiem;  

- formaldehīdu emisijas no grīdas segumiem pēc to uzstādīšanas nedrīkst 

pārsniegt 0,13 mg/m3 gaisa; 

- GOS emisijām ir jābūt vienādām un ne vairāk kā 2 g/m2 grīdas. 

 

3.5.3. Kokmateriāli un koksnes izstrādājumi  

Problēma 

Mežu platības pasaulē samazinās. Tas izraisa bioloģiskās daudzveidības 

samazināšanos, ekosistēmu izzušanu un atsevišķos gadījumos arī izmaiņas vietējā 

mikroklimatā.. Mežu izciršanas rezultātā izdalās arī slāpekļa dioksīds, kas veicina 

klimata izmaiņas. Mežu platību samazināšanās var arī pastiprināt plūdu draudus 

un radīt citas negatīvas ietekmes uz vidi.  

Kokmateriālus, lai tie nebojātos, bieži vien impregnē ar ļoti toksiskām 

vielām, piemēram, arsēnu. Mēs neiesakām iegādāties šādu koksni. Taču, ja jums 

tāda jau ir, nekādā gadījumā to nededziniet, jo tas izdalītu arsēnu jūsu tiešā 

tuvumā. Daudzi koksnes izstrādājumi var saturēt arī vielas, kas izdala 

formaldehīdus. Konvencionālie koksnes konservanti un apdares līdzekļi, kas 

domāti cīņai ar puvi un kaitēkļiem, ir ļoti toksiski, īpaši ūdens iemītniekiem. Kā 

alternatīvu koksnes aizsargvielu iesaka boru.  

Kokšķiedru plātnes ir viens no populārākajiem celtniecībā un mēbeļu 

ražošanā izmantojamajiem materiāliem. Tās ražo no koksnes atkritumiem: 

skaidām, nomaļiem, atgriezumiem, malkas u.c. Populārs kokšķiedru plātņu veids 

ir MDF (medium density fibreboard), kas izgatavots no ļoti smalkām presētām 

koksnes šķiedrām. Šķiedru masai pievienoti dažādi sintētiskie sveķi un citas 

piedevas. MDF plaši izmanto celtniecībā kā apdares materiālu sienām, grīdām, 

griestiem, no tā izgatavo parketu, grīdas līstes, arī mēbeles. Šīs plātnes uzskata 

par vienu no galvenajiem iekštelpu gaisa piesārņotājiem, jo tās satur 
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formaldehīdu. Arī putekļi, kas rodas, plātnes zāģējot, ir ļoti bīstami, izraisot acu 

un elpceļu kairinājumu. Apstrādājot MDF, nodrošiniet attiecīgu ventilāciju, 

elpceļu maskas un aizsargbrilles. Formaldehīds no šīm plātnēm var izdalīties visā 

to dzīvescikla garumā.  

3.5.-1. tabula. Iespējamās alternatīvas materiāliem ar negatīvu ietekmi 

Materiāli ar negatīvu ietekmi  Alternatīva 

MDF plātnes  

Kokskaidu plātnes (chipboard), 

kas satur sintētiskos sveķus  

Saplāksnis 

 Masīvkoks 

Lapu un skuju koku dēļi 

Kokšķiedras skaņu izolācijas materiāls 

Orientētas šķiedru plātnes (OSB)6 

 

 

Kritēriji 

- koksnes izcelsme un sertifikācija: piegādātājam ir jāspēj pierādīt koksnes 

izcelsmi; jāizvairās no koksnes no tropiskajiem mežiem. Kā piemēru var 

izmantot FSC sertifikācijas 10 principus vai ekvivalentu neatkarīgu 

sertifikācijas sistēmu (skat. zemāk); 

- toksiskums: 

• nedrīkst saturēt vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC VI 

pielikumam ir klasificētas kā ļoti toksiskas (T+), toksiskas (T), 

kancerogēnas (R45, R49), toksiskas reproduktīvai sistēmai (R60, R61, 

R62, R63);  

• formaldehīdu koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,05 ppm (testa metode - 

ÖNORM ENV 717-1);  

• kokmateriāli, kuri apstrādāti ar saistvielu PMD1 (polimērs difenilmetāna 

diizocianāts), gala produktā nedrīkst izdalīt monomēra MDI; 

 

- iepakojums nedrīkst saturēt halogenētas plastmasas produktus. 

 

Prasības mežsaimniecības standartu un sertifikācijas sistēmām 

Sertifikācijai ir jābūt neatkarīgas trešās puses veiktai, balstoties uz kādu no 

mežsaimniecības standartiem. Mežsaimniecības standartam ir jāatbilst šādiem 

kritērijiem: 

1) meža apsaimniekošanā jāievēro visi valstī pieņemtie likumi, starptautiskie 

līgumi un vienošanās, kurus konkrētā valsts ir parakstījusi; 

 

6 http://www.osbguide.com/osbfacts.html  

http://www.zb-zeme.lv/paterins/?id=14#Formaldehīds
http://www.osbguide.com/osbfacts.html
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2) zemes un meža resursu ilgtermiņa īpašuma un lietošanas tiesībām jābūt skaidri 

noteiktām, juridiski noformētām un apliecinātām ar attiecīgiem dokumentiem;  

3) jāatzīst un jārespektē pamatiedzīvotāju likumīgās un tradicionālās īpašuma, kā 

arī lietošanas un apsaimniekošanas tiesības uz savu zemi, teritorijām un 

resursiem;  

4) meža apsaimniekošanas rezultātā jāuztur nemainīgā līmenī vai jāuzlabo meža 

darbinieku un vietējās sabiedrības ilgtermiņa sociālās un ekonomiskās 

labklājības līmenis vai jāveicina tā uzlabošanās; 

5) meža apsaimniekošanai jāveicina efektīva daudzveidīgu meža produktu un 

pakalpojumu izmantošana, tā nodrošinot savu ekonomisko dzīvotspēju un 

plašu vides un sociālo ieguvumu klāstu; 

6) meža apsaimniekošanā ir jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība un ar to saistītās 

vērtības – ūdens resursi, augsne, unikālas un jutīgas ekosistēmas un ainavas –

, lai nodrošinātu meža ekoloģisko funkciju saskaņotu darbību; 

7) apsaimniekošanas plānam, atbilstoši saimnieciskās darbības mērogam un 

intensitātei, jābūt izstrādātam, ieviestam praksē un tas regulāri atjaunojams. 

AP jābūt skaidri definētiem ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķiem un to 

sasniegšanas paņēmieniem; 

8) meža stāvokļa, meža  produktu ieguves apjomu, iegūto meža produktu plūsmu, 

apsaimniekošanas darbību, kā arī šo darbību ietekmes uz vidi un sociālo jomu 

novērtēšanai veicams saimnieciskās darbības mērogam un intensitātei 

atbilstošs monitorings; 

9) veicot saimnieciskās darbības augstvērtīgos mežos, saglabājamas vai 

vairojamas tiem raksturīgās īpašības. Pieņemot lēmumus rīcībai augstvērtīgos 

mežos, izmantojams “izsvērtās pieejas” princips; 

10) plantāciju ierīkošana plānojama un apsaimniekošana izdarāma saskaņā ar 

iepriekš aprakstītajiem principiem un kritērijiem, kā arī, ievērojot 10. principu 

un tā kritērijus. Ja plantācijas nodrošina sociālu un ekonomisku labumu un 

veicina sabiedrības vajadzību apmierināšanu pēc meža produktiem, tās ir vērā 

ņemams papildinājums dabisko mežu apsaimniekošanai, samazinot dabisko 

mežu izmantošanas slodzi un stimulējot šo mežu atjaunošanos un aizsardzību. 

Sertifikācijas sistēmai ir jābūt caurskatāmai, tai ir jābūt nacionāli un/vai 

starptautiski uzticamai un ir jābūt spējīgai pierādīt iepriekš minēto 

mežsaimniecības standartu ievērošanu.  

Sertifikācijas institūcijai ir jābūt neatkarīgai un uzticamai. Sertifikācijas 

iestādei ir jābūt spējīgai pierādīt, ka standarta prasības ir izpildītas, un spējīgai 

komunicēt rezultātus un veicināt efektīvu standarta ieviešanu.  

 

3.5.4. Bīstamās ķīmiskās vielas 
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Būvniecībā izmatojamie materiāli bieži vien satur bīstamas ķīmiskās vielas, 

kas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Šīs vielas iedalās 

vairākās kategorijās, tās var būt toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vai traucēt 

reproduktīvās sistēmas darbību.  

1. Materiāli nedrīkst saturēt vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC 

VI pielikumam, ir klasificētas kā: 

- ļoti toksiskas (T+ ar R26, R27, R28 vai R39); 

- toksiskas (T ar R23, R24, R25 R39 vai R48); 

- kancerogēnas (1. vai 2. kategorijā: T ar R45 vai R49; 3.kategorijā: Xn 

ar R40); 

- mutagēnas (1. vai 2. kategorijā: T ar R46; 3. kategorijā: Xn ar R40); 

- reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1. vai 2. kategorijā: T ar R60 vai 

R61; 3. kategorijā: Xn ar R62 vai R63); 

- bīstamas videi (N ar R50, R50/53, R51/53 vai R59); 

- gaistošos organiskos savienojumus (GOS); 

- halogēnu organiskos savienojumus; 

- sintētiskos pigmentus, piemēram, dzelzs oksīdu (ferric oxide).  

2. Materiāli nedrīkst pārsniegt šādas vielu koncentrācijas: 

- arsēns (As) 5,0 mg/kg TS7 

- svins (Pb) 50,0 mg/kg TS 

- kadmijs (Cd) 1,0 mg/kg TS 

- hroms (Cr) 75,0 mg/kg TS 

- kobalts (Co) 10,0 mg/kg TS 

- varš (Cu) 50,0 mg/kg TS 

- niķelis (Ni) 50,0 mg/kg TS 

- dzīvsudrabs (Hg) 1,0 mg/kg TS 

- cinks (Zn) 350 mg/kg TS 

3. Plastmasas daļas, kas smagākas par 5 g, nedrīkst saturēt šādus liesmas 

slāpētājus (CAS numurs): 

- Dekabromdifenils 13654-09-6 

- Monobromdifenilēteris 101-55-3 

 

7 Tensile strength  – materiāla pretestība spēkam, kas cenšas to saplēst. Tiek mērīts kā maksimālais 

spiediens, ko materiāls var izturēt pirms saplīšanas.  
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- Dibromdifenilēteris 2050-47-7 

- Tribromdifenilēteris 49690-94-0 

- Tetrabromdifenilēteris 40088-47-9 

- Pentabromdifenilēteris 32534-81-9 

- Heksabromdifenilēteris 36483-60-0 

- Heptabromdifenilēteris 68928-80-3 

- Oktabromdifenilēteris 32536-52-0 

- Nonabromdifenilēteris 63936-56-1 

- Dekabromdifenilēteris 1163-19-5 

- Hlorparafīni, kuru ķēdes garums ir 10-13 C atomi un hlora saturs > 

50% pēc svara 85535-84-8 

 

3.5.5. Citi aspekti 

 

3.5.-2. tabula. Nepieciešamās rīcības negatīvās ietekmes minimizēšanai  

Aspekti  Ko darīt 

Bīstamās ķīmiskās vielas  

Izvairīties no radona  Noteikt un mērīt radona riska potenciālu, 

pārbaudīt celtniecības materiālus (ONORM S 

5200) 

Jāierobežo bīstamo ķīmisko vielu 

izmantošana 

 Jāizvairās no: 

- PVC izmantošanas kabeļos, caurulēs, logos, 

grīdās, plēvēs; 

- poliuretāna (PU) izmantošanas putās un 

izolācijas materiālos; 

- alumīnija izmantošanas; 

- materiāliem, kas satur formaldehīdu; 

- grunts, krāsām, lakām, līmēm, kas satur 

sintētiskos šķīdinātājus;  

- plaušu darbību ietekmējošu šķiedru8 

izmantošanas iekštelpās. 

Atkritumu ierobežošana 

 

8 Pulmonary fibres 
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Atkritumu apjoma ierobežošana 

celtniecības laikā 

 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izstrāde 

un ieviešana 

Atkritumu ierobežošana un 

pārstrāde ēkas izmantošanas 

stadijā 

 Lietotājam draudzīgi atkritumu konteineri 

Notekūdeņu ierobežošana 

Lietus ūdeņu savākšana  100% lietus ūdeņu izmantošana 

Pelēkie un melnie notekūdeņi  100% attīrīšana 

Lietotāja komforts 

Mājas korpusa nožūšana  Nodrošināta bez apkures 

Saules gaisma ziemā  > 1,5 stundas uz 21. decembri 

Trokšņa izolācija  < 25 dB 
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3.6. Noderīgas saites internetā 

ES likumdošana 

Eiropas Parlamenta un Padomes  2002. gada 16. decembra direktīva 

2002/91/EK par ēku energoefektivitāti (EPBD) 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_001/l_00120030104en00

650071.pdf  

Padomes 1988. gada 21. decembra direktīva 89/106/EEK par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ES Direktīva par 

Dalībvalstu likumdošanas, normatīvo aktu un administratīvo. noteikumu 

attiecībā uz būvmateriāliem harmonizēšanu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0106-

19930802-en.pdf  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 

2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 

jomā 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0060-

20011216-en.pdf  

CENELEC (Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja), ETSI (Eiropas 

Telekomunikāciju standartu institūts) un CEN mandāts (343) direktīvai 

2002/91/EK par ēku energoefektivitāti piesaistīto ēku energoefektivitātes 

aprēķināšanas metodoloģijas un ietekmes uz vidi aprēķināšanas standartu 

izstrādei un pielāgošanai. mandāts pieejams šajā datubāzē 

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?

fuseaction=search.detail&id=221  

CEN Standartizācijas mandāts horizontālas standartizētas metodikas 

kompleksas ēku ietekmes uz vidi novērtēšanai izstrādei 

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?

fuseaction=search.detail&id=228#  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa direktīva 2006/12/EK 

par atkritumiem 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNu

mber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=12 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_001/l_00120030104en00650071.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_001/l_00120030104en00650071.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0106-19930802-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0106-19930802-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0060-20011216-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0060-20011216-en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=221
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=221
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=228
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=228
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=12
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=12
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīva 2004/42/EK, 

ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko 

šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās 

apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNu

mber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=42  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula 

1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu 

un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 

groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un 

Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK un Direktīvu 

2000/21/EK 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_396/l_39620061230en00

010849.pdf 
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Eiropas Komisija 2004: Buying green! A handbook on environmental public 

procurement (Pērkam zaļo! Videi draudzīga publiskā iepirkuma 

rokasgrāmata) . Brisele 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm  

Eiropas Komisija 2007: Vides ģenerāldirekcija. ‘Green’ versus ‘Sustainable’ 

public procurement. (‘Zaļais’ pret ‘ilgtspējīgo’ publisko iepirkumu). 2007. 

gada 22.oktobris 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/green_vs_sustainable.htm . 
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vidi). EU DG JRC-IPTS. Brisele 
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ENPER-EXIST 2007: Applying the EPBD to improve the Energy 

Performance Requirements to Existing Buildings – ENPER-EXIST. WP 1 

Final Report. (EPBD pielietošana esošo ēku energoefektivitātes prasību 

uzlabošanā - ENPER-EXIST. Darba dokuments 1, gala ziņojums). 2007. gada 

aprīlis 

www.enper-exist.com/pdf/reports/WP1_final_report_MS_04_07_07.pdf  

Vorarlbergas Vides asociācija [Umweltverband Vorarlberg] 2007: Zaļais 

iepirkums būvniecībā 

www.umweltverband.at/index.php?id=beschaffung#322 

PVD 2007: PVD izmantošana  

www.environdec.com/page.asp?id=300&menu=3,0,0 
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Avoti Internetā 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm  

www.eebd.org  

www.lensebuildings.com  

www.greenspec.co.uk  

www.uba.de  

www.procuraplus.org  

www.iclei-europe.org/deep  

www.natureplus.org  

www.blauer-engel.de  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  

www.eco-bau.ch  

 

Labākās prakses piemēri 

www.eu-greenbuilding.org  

www.greenbuildings.org 
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Tekstā lietotie saīsinājumi 

ACA Aprites cikla analīze  

(angliski Life Cycle Assessment, LCA) 

ACI Aprites cikla izmaksas  

(angliski Life Cycle Costing, LCC) 

AER Atjaunojamie enerģijas resursi  

(angliski Renewable Energy Sources, RES) 

v-AER Vietējie atjaunojamie enerģijas resursi  

(angliski localised Renewable Energy Sources, l-RES) 

ANO Apvienoto Nāciju organizācija 

CEN Eiropas Standartizācijas komiteja 

(angliski European Standardisation Committee) 

EEK Eiropas Ekonomiskā Kopiena 

(angliski European Economic Community, EEC) 

EK Eiropas Kopiena 

(angliski European Community, EC) 

EMAS Vides pārvaldības un audita sistēma 

(angliski Environmental Management and Auditing Scheme, 

EMAS) 

EN Eiropas normatīvs 

(angliski European Normative, EN) 

EPBD Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Ēku 

energoefektivitātes Direktīva 2002/91/EK 

(angliski European Energy Performance of Buildings Directive, 

EPBD) 

ES Eiropas Savienība 

FSC Mežu pārvaldības padome  

(angliski Forest Stewardship Council FSC) 

GAO Gaistošie aromātiskie ogļūdeņraži 

(angliski Volatile Aromatic Hydrocarbons, VAHs) 

GOS Gaistošie organiskie savienojumi 

(angliski Volatile Organic Compounds, VOCs) 

ISO Starptautiskā standartizācijas organizācija 

(angliski International Organization for Standardization, ISO) 

MLĪPT Meža likumdošanas aktu īstenošana, pārvaldība un tirdzniecība 

(angliski Forest Law Enforcement, Governance and Trade, 

FLEGT) 

PEFC Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas 

programma  
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(Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes, PEFC) 

PVD Produkta vides deklarācija 

(angliski Environmental Product Declaration)  

SEG Siltumnīcefekta gāzes 

(angliski Greenhouse gases, GHGs) 

ZPI Zaļais publiskais iepirkums 

(angliski Green Public Procurement, GPP) 

 

 

 


