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ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji krāsām, lakām un ceļa apzīmējumiem 
 

1. IEVADS 
 
ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir izstrādāti tāpēc, lai publiskajām iestādēm atvieglotu tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkšanu, 
kuriem ir mazāka ietekme uz vidi. Šo kritēriju izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu (daļēji 
vai pilnībā) iekļaut savā konkursa dokumentācijā, izdarot minimālus labojumus. Publiskajām iestādēm ieteicams pirms iepirkuma procedūras publicēšanas 
pārbaudīt to preču, pakalpojumu vai būvdarbu pieejamo piedāvājumu, kurus tās plāno iegādāties tirgū, kurā darbojas.  Šajā dokumentā ir uzskaitīti ES zaļā 
publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji, kas izstrādāti krāsu, laku un ceļa apzīmējumu produktu grupai. Pievienotajā tehniskajā ziņojumā ir sniegts pilnīgs šo 
kritēriju atlases pamatojums un atsauces uz papildu informāciju. 
 
Kritēriji ir iedalīti šādās grupās: atlases kritēriji, tehniskās specifikācijas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji un līguma izpildes klauzulas. Ir 
divu veidu kritēriji: 
 

• pamatkritēriji ir izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz galvenajiem produkta ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un to mērķis ir 
minimalizēt uzņēmumu administratīvās izmaksas; 

• visaptverošie kritēriji ir izstrādāti tā, lai ņemtu vērā vairāk aspektu vai augstākus ekoloģisko raksturlielumu līmeņus, un tie paredzēti iestādēm, kuras 
vēlas sniegt lielāku ieguldījumu vides un inovācijas jomas mērķu sasniegšanā. 

Formulējumu “(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem)” izmanto tad, ja kritēriji abiem mērķu vērienīguma līmeņiem ir 
identiski. 
 
Dažos gadījumos krāsa, kas neatbilst ZPI kritēriju prasībām, var būt nepieciešama tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, vēsturiskas ēkas 
atjaunošanai, lai saglabātu krāsotās virsmas oriģinalitāti. Šādos gadījumos iepirkuma veicējs, kuram sniegtas tehniskas konsultācijas, izvērtē 
konkrētās vajadzības un alternatīvu risinājumu pieejamību un, ja nepieciešams, var lemt piedāvājumiem, kas saistīti ar krāsām vai krāsošanas 
pakalpojumiem, ZPI prasības nepiemērot. Var izmantot tirgus izpēti, lai noteiktu, vai ir pieejami alternatīvi ražojumi ar prasībām atbilstošu veiktspēju. 
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1.1. Produktu definīcija un tvērums 
 
Produktu grupa ietver divas dažādas produktu apakškopas: “krāsas un lakas” un “ceļa apzīmējumi”. 
 
Apakškopa “krāsas un lakas” (saukta arī “krāsas”) ietver iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētas krāsas un lakas, beices un saistītus produktus 
(definēti tālāk), kas domāti profesionāliem lietotājiem (bet ne rūpnieciskām vajadzībām). 
 
Krāsu un laku produkti cita starpā ietver: 

• grīdas krāsas; 
• produktus, ko pēc profesionālu dekoratīvās apdares veicēju pieprasījuma tonē izplatītāji; 
• tonēšanas sistēmas; 
• šķidras vai pastveida dekoratīvās krāsas, kuras, ievērojot patērētāju vajadzības, ražotājs iepriekš sagatavojis, tonējis vai pagatavojis, kā 

arī koka krāsas, koksnes un koka virsmu beices, mūra un metāla virsmu pārklājumus, kā arī šādu produktu sistēmu apdares līdzekļi, 
gruntējumi un gruntis, kā definēts Direktīvas 2004/42/EK1 I pielikuma 1.1. punkta d) un g) apakšpunktā. 

 
Apakškopa “ceļa apzīmējumi” ietver tādus produktus kā krāsa vai strukturālās plastmasas sistēmas, ko izmanto uz ceļa seguma, lai iezīmētu 
braukšanas joslas, zonas un signālzīmes, kā arī nodrošinātu berzi un atstarošanu nakts laikā sausos, mitros un lietainos apstākļos. Tie parasti sastāv no 
pigmentēta ceļa apzīmēšanas materiāla ar stikla lodītēm, kas uz substrāta kopā var veidot (bet var arī neveidot) plēvīti. Šajā apakškopā ietilpst arī preformēti 
lentveida ceļa apzīmēšanas produkti, preformēti aukstās plastmasas ceļa apzīmējumi vai preformēti  termoplastiski ceļa apzīmējumi ar ceļa seguma virsmā 
iestrādājamiem materiāliem vai bez tiem, kā arī ceļa apzīmējumu materiāla izmantošanai nepieciešamie gruntējumi un adhezīvi. 
 
Produktu grupa neietver šādus produktus: 

• zemūdens daļu pretapauguma pārklājumi; 
• koksnes aizsardzības līdzekļi; 
• pārklājumi, ko izmanto īpašiem rūpnieciskiem vai profesionāliem mērķiem, tostarp īpaši izturīgi pārklājumi; 
• pulverpārklājumi; 

                                                      
1 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. 
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• UV starojumā cietināmas krāsas sistēmas; 
• galvenokārt transportlīdzekļiem paredzētas krāsas; 
• produkti, kuru primārā funkcija nav uz substrāta veidot plēvīti, piem., eļļas un vaski (izņemot konkrētas ceļa apzīmējumu sistēmas); 
• caurspīdīgi ķīmiski grīdas pārklājumi, kuros reaktīvie sveķi izmantoti par saistvielām bieziem pārklājumiem, kas paredzēti rūpnieciskiem 

mērķiem izmantojamām grīdām; 
• mehāniskie apzīmējumi, piemēram, atstarojoši drošības elementi (“kaķacis”). 

 
Kritēriju piemērošanas atbalstam ir dotas šādas produktu definīcijas: 
 
“krāsa” ir pigmentēts pārklājuma materiāls šķidruma vai pastas veidā, kas, uzklāts uz substrāta, veido necaurspīdīgu plēvīti, kam ir aizsargājošas, dekoratīvas 
vai konkrētas tehniskas īpašības; 
 
“dekoratīvās apdares krāsas un lakas” ir tādas krāsas un lakas, kuras izmanto ēku, to apšuvuma un konstrukcijas elementu dekoratīvajai apdarei un 
aizsargpārklājumiem.  Tās galvenokārt izmanto dekoratīvajai apdarei, lai gan tām ir arī aizsardzības funkcija; 
 
“mūra virsmu pārklājumi” ir pārklājumi, kas veido dekoratīvu aizsargplēvīti izmantošanai uz betona, (krāsojamām) ķieģeļu, bloku, apmetuma, kalcija 
silikāta vai šķiedrbetona virsmām. Tie paredzēti galvenokārt āra darbiem, bet tos var izmantot arī iekštelpās vai uz leju vērstu būvdetaļu virsmu un balkonu 
griestu apdarei; 
 
“laka” ir caurspīdīgs pārklājuma materiāls, kas uz substrāta veido caurspīdīgu plēvīti, kam ir aizsargājošas, dekoratīvas vai konkrētas tehniskas 
īpašības; 
 
“beices” (lazūras) ir pārklājuma materiāli, kas (galvenokārt izmantojot pigmentu, kas nav baltā krāsā) veido caurspīdīgu vai daļēji caurspīdīgu plēvīti 
koka virsmu dekoratīvajai apdarei un koksnes aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību, tādējādi atvieglojot to uzturēšanu; 
 
“tonēšanas sistēma” ir tonētu krāsu pagatavošanas metode, kurā krāsas bāzi sajauc ar krāsvielām. 
 
Papildu tehniskās definīcijas ir dotas 1. pielikumā. 
 



 

4 

 

1.2. Būvdarbu līgumu definīcija un tvērums 
 
Kritēriji attiecas arī uz saistītiem krāsošanas un ceļa apzīmējumu darbu līgumiem. Tie var ietvert vienreizējus būvdarbu līgumus, izsaukuma 
līgumus, kuru pamatā ir pamatlīgums, kā arī cikliskus ilgtermiņa krāsošanas pakalpojumus. Visu līgumu pamatā ir šīs produktu grupas tvēruma ietvaros 
definēto krāsošanas produktu izmantošana. Uz kritērijiem attiecas šādas līgumu definīcijas: 
 
“krāsošanas darbi” nozīmē, ka darbuzņēmēji (parasti — krāsotāji un dekoratīvās apdares veicēji) ir tieši nolīgti veikt iekštelpu vai āra virsmu krāsošanu, 
balstoties uz vienreizēju, izsaukuma vai ciklisku līgumu; tie ietver pastāvīgus uzturēšanas un labošanas darbus; 
 
“ceļa apzīmējumu izveides darbi” nozīmē, ka darbuzņēmēji (parasti — ceļa apzīmējumu speciālisti) ir tieši nolīgti izveidot ceļa apzīmējumus, balstoties uz 
vienreizēju vai ciklisku līgumu; tie ietver uzturēšanas un labošanas darbus. 
 

1.3. Vispārīga piezīme par verifikāciju 
 
Vairākiem kritērijiem ierosinātais verifikācijas paņēmiens ir testēšanas pārskatu (jeb testa ziņojumu) iesniegšana. Katram kritērijam ir norādītas 
relevantās testēšanas metodes. To, kad minētie testēšanas rezultāti jāsniedz, nosaka publiskā iestāde. Kopumā šķiet, ka nav nepieciešamības no visiem 
pretendentiem jau sākumā pieprasīt testēšanas rezultātus. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām iestādēm, piedāvājumu iesniegšanas laikā par 
pietiekamu var uzskatīt pašdeklarāciju. Turklāt ir vairākas iespējas, kad pēc tam pieprasīt minētos testus, ja tādus vispār pieprasa. 

a) Iepirkuma procedūras posmā 

Vienreizējas piegādes līgumu gadījumā šo pierādījumu var pieprasīt no pretendenta ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pierādījums tiek 
atzīts par pietiekamu, var piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Ja pierādījums tiek atzīts par nepietiekamu vai neatbilstīgu un: 

i) ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz tehnisku specifikāciju, minēto pierādījumu pieprasa no pretendenta, kura piedāvājums 
saņēmis nākamo augstāko vērtējumu un kuram varētu apsvērt iespēju piešķirt līguma slēgšanas tiesības; 

ii) ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju, piešķirtos papildpunktus dzēš un piedāvājumu 
sarindojumu pārkārto pēc novērtējuma pārrēķināšanas ar visām no tā izrietošajām sekām. 
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Testēšanas pārskats apliecina, ka ir testēta paraugmodeļa, nevis līguma ietvaros faktiski piegādājamo ražojumu atbilstība noteiktām prasībām. 
Pamatlīgumu gadījumā situācija var būt atšķirīga. Šis scenārijs ir izklāstīts tālāk b) apakšpunktā. 

b) Līguma izpildes laikā 

Testēšanas rezultātus var pieprasīt par vienu vai vairākiem ražojumiem, kas piegādāti saskaņā ar līgumu, vispārēja priekšstata iegūšanai vai gadījumā, 
ja rodas šaubas par deklarāciju patiesumu. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja tiek slēgti pamatlīgumi, kuros nav paredzēts sākotnējs pasūtījums. 
 
Līgumā ieteicams iekļaut eksplicītas izpildes klauzulas. Tajās būtu jānosaka, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības veikt nejauši izvēlētus 
verifikācijas testus jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Ja minēto testu rezultāti liecina, ka piegādātie produkti neatbilst kritērijiem, līgumslēdzēja 
iestāde ir tiesīga piemērot sodus un var izbeigt līgumu. Dažas publiskās iestādes ietver nosacījumus, ka gadījumā, ja testos noskaidrojas, ka produkts 
prasībām atbilst, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai iestādei, bet tad, ja prasības nav izpildītas, izmaksas ir jāsedz piegādātājam. 
 
Pamatlīgumu gadījumā laiks, kad ir jāsniedz pierādījumi, ir atkarīgs no konkrētā līguma: 

i) ja pamatlīgums noslēgts ar vienu tirgus dalībnieku un ja konkrētie piegādājamie produkti ir noteikti pamatlīguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas laikā, un ja vienību skaits tiek noteikts vēlāk, apsver tos pašus aspektus, ko vienreizējas piegādes līgumu gadījumā, 
kā aprakstīts iepriekš; 

ii) ja pamatlīguma ietvaros iepriekš atlasa vairākus potenciālos piegādātājus un tad rīko konkursus starp tiem, iepriekš atlasītajiem 
pretendentiem tikai šajā sākotnējā priekšatlases posmā var būt jāapliecina savas spējas piegādāt produktus, kas atbilst pamatlīguma 
minimālajām veiktspējas prasībām. Piešķirot izsaukuma līgumus (vai pasūtījumus) pēc konkursa, kas noticis starp iepriekš atlasītajiem 
piegādātājiem, apsver tos pašus aspektus, kas aprakstīti iepriekš a) un b) apakšpunktā (ja konkursā ir jāpierāda atbilstība papildu prasībām). Ja 
konkurss attiecas tikai uz cenu, tad ir jāapsver iespēja veikt pārbaudi līguma izpildes posmā. 

Ir arī svarīgi uzsvērt, ka pretendenti var verifikāciju nodrošināt ar ES ekomarķējumu vai citu relevantu ekomarķējumu, kas atbilst tām pašām 
noteiktajām prasībām. Tad verifikācija tiktu pieprasīta pēc tās pašas pieejas, kas noteikta attiecībā uz testēšanas rezultātiem. 
 
Ņemiet vērā arī to, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējas iestādes pieņem citus atbilstīgus 
pierādījumus. Ja attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav piekļuves testēšanas pārskatiem vai nav iespējams tos iegūt attiecīgajos termiņos, šādi 
pierādījumi var būt ražotāja tehniskā dokumentācija. Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks un ka attiecīgais ekonomikas dalībnieks pierāda, ka darbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošina, atbilst tehniskajās specifikācijās 
izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Ja ir norāde, ka par testu 
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izpildi jāsaņem konkrētas atbilstības novērtēšanas struktūras sagatavots sertifikāts / testēšanas pārskats, līgumslēdzējas iestādes pieņem arī citu 
līdzvērtīgu novērtēšanas struktūru izdotus sertifikātus / testēšanas pārskatus. 
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2. BŪTISKĀKIE FAKTORI, KAM IR IETEKME UZ VIDI 
 

Būtiskākie ar krāsām un lakām saistītie faktori, kam ir ietekme uz vidi, ir saistīti ar to ražošanu. Tādējādi svarīgi faktori ir izmantotās krāsas 
daudzums, kā arī atkritumu apjoms, neizlietotās krāsas daudzums un tas, cik ilgi krāsa turas, pirms jāuzklāj jauns krāsas slānis. 

Kas attiecas uz krāsas sastāvdaļām, šķīdinātāju, saistvielu un TiO2 (baltā pigmenta) ražošanai ir būtiska ietekme uz vidi izejvielu ieguves un 
krāsas ražošanas laikā. Krāsām uz šķīdinātāja bāzes kopumā ir lielāka ietekme uz vidi nekā krāsām uz ūdens bāzes. Plaša ietekme uz veselību un 
vidi var būt krāsas sastāvā esošām bīstamām funkcionālajām piedevām, piemēram, konservantiem, plastifikatoriem, pigmentiem un apjoma 
palielinātājiem. 

Ceļa apzīmējumu gadījumā būtiska ietekme uz vidi ir arī krāsai pievienoto stikla lodīšu ražošanai — galvenokārt lodīšu veidošanas procesa 
energopatēriņam. Problēmas var radīt arī stiklā esošie kontaminanti, piemēram, arsēns, jo lodītes tiek izkliedētas vidē. Šo produktu kopējo 
ietekmi uz vidi būtiski ietekmē arī ceļa apzīmējumu noturīgums. 
 

Galvenie vidiskie aspekti  ZPI pieeja 

• šķīdinātāju, saistvielu un TiO2 ražošana 
• ceļa apzīmējumu stikla lodīšu ražošana 
• bīstamas funkcionālās piedevas 
• produktu noturība 
• neizlietotais produkts — atkritumi 

 • līdz minimumam samazināt ražošanas ietekmi, 
pievēršot uzmanību konkrētām sastāvdaļām un 
dozēšanai 

• samazināt visa produkta sastāva bīstamās īpašības 
• rūpēties par noturīgu krāsu un ceļa apzīmējumu 

izmantošanu 
• panākt, lai izniekots tiktu pēc iespējas mazāks 

daudzums produkta, arī ar atkalizmantošanu un 
reciklēšanu 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 

 

Detalizēta informācija par krāsām, ceļa apzīmējumiem un saistītajiem būvdarbu līgumiem, arī informācija par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem 
un tehniskajiem avotiem, kas izmantoti par pierādījumiem, ir pieejama tehniskajā pārskatā. 
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3. ES ZPI KRITĒRIJI KRĀSĀM, LAKĀM UN CEĻA APZĪMĒJUMIEM 
3.1. Krāsas un lakas 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Tādu krāsu un laku iepirkums, kuru ietekme uz vidi ir samazināta 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
1. Krāsas sastāvs 
2.  

1.1. Baltā pigmenta saturs 
(Šī prasība neattiecas uz caurspīdīgiem un daļēji caurspīdīgiem 
pārklājumiem.) 
 
Krāsu baltā pigmenta saturs (balti neorganiski pigmenti, kuru refrakcijas 
koeficients ir augstāks nekā 1,8) uz m2 sausas plēvītes nepārsniedz: 
• 38 g/m2 — iekšdarbiem paredzētām krāsām, izņemot iekšdarbu sienu 

krāsas ar norādi par 1. klases noturību pret mitro tīrīšanu, kuru baltā 
pigmenta saturs nepārsniedz 40 g/m2; 

• 40 g/m2 — visām ārdarbiem paredzētām krāsām. 
 
Gruntīm un gruntējumiem baltā pigmenta saturs (balti neorganiski pigmenti, 
kuru refrakcijas koeficients ir augstāks nekā 1,8) uz m2 sausas plēvītes 
nepārsniedz 25 g/m2. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentus par krāsu sastāvu, kuros norādīts baltā 
pigmenta saturs. Attiecīgā gadījumā 1. klases izturību pret mitro tīrīšanu 
apliecina ar testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu 
EN 13300, izmantojot standartā EN ISO 11998 noteikto metodi (tests, ar ko 
nosaka tīrāmību un noturību pret tīrīšanu). 

1.1. Baltā pigmenta saturs 
(Šī prasība neattiecas uz caurspīdīgiem un daļēji caurspīdīgiem 
pārklājumiem.) 
 
Krāsu baltā pigmenta saturs (balti neorganiski pigmenti, kuru refrakcijas 
koeficients ir augstāks nekā 1,8) uz m2 sausas plēvītes nepārsniedz: 
• 36 g/m2 — iekšdarbiem paredzētajiem produktiem, izņemot iekšdarbu 

sienu krāsas ar norādi par 1. klases izturību pret mitro tīrīšanu, kuru baltā 
pigmenta saturs nepārsniedz 40 g/m2; 

• 38 g/m2 — ārdarbiem paredzētām krāsām. 
 
Gruntīm un gruntējumiem baltā pigmenta saturs (balti neorganiski pigmenti, 
kuru refrakcijas koeficients ir augstāks nekā 1,8) uz m2 sausas plēvītes 
nepārsniedz 25 g/m2. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentus par krāsu sastāvu, kuros norādīts baltā 
pigmenta saturs. Attiecīgā gadījumā 1. klases izturību pret mitro tīrīšanu 
apliecina ar testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu 
EN 13300, izmantojot standartā EN ISO 11998 noteikto metodi (tests, ar ko 
nosaka tīrāmību un noturību pret tīrīšanu). 
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Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
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1.2. Gaistošo organisko savienojumu saturs  
 
Maksimālais gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs nepārsniedz 
1. tabulā norādītās robežvērtības. 
GOS saturu nosaka lietošanai gatavam produktam, ņemot vērā visas ieteiktās 
piedevas, kas jāpievieno pirms produkta izmantošanas, piemēram, krāsvielas 
un/vai atšķaidītājus. 
 
1. tabula. GOS satura robežvērtības 

Produkta apraksts (ar Direktīvā 2004/42/EK 
lietotajiem apakškategoriju apzīmējumiem) 

GOS 
robežvērtī

bas  
(g/l, ieskaitot 

ūdeni) 
a) matēti pārklājumi iekšējām sienām un 

griestiem (spīduma pakāpe <25 pie 60° leņķa)  
15 

b) spīdīgi pārklājumi iekšējām sienām un 
griestiem (spīduma pakāpe >25 pie 60° leņķa)  

60 

c) pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām  30 
d) iekšējās/ārējās apdares un apšuvuma krāsas 

koksnei un metālam  
90 

e) iekšējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices  

75 

e) ārējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices 

90 

f) iekšējās un ārējās apdares smalkbeices  75 
g) gruntējumi  15 
h) saistošie gruntējumi  15 
i) vienkomponenta speciālie pārklājumi  100 
j) ķīmiski cietējoši divkomponentu speciālie 100 

1.2. Gaistošo organisko savienojumu saturs  
 
Maksimālais gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs nepārsniedz 
2. tabulā norādītās robežvērtības. 
GOS saturu nosaka lietošanai gatavam produktam, ņemot vērā visas ieteiktās 
piedevas, kas jāpievieno pirms produkta izmantošanas, piemēram, krāsvielas 
un/vai atšķaidītājus. 
 
2. tabula. GOS satura robežvērtības 

Produkta apraksts (ar Direktīvā 2004/42/EK 
lietotajiem apakškategoriju apzīmējumiem) 

GOS 
robežvērtī

bas  
(g/l, ieskaitot 

ūdeni) 
a) matēti pārklājumi iekšējām sienām un 

griestiem (spīduma pakāpe <25 pie 60° leņķa)  
10 

b) spīdīgi pārklājumi iekšējām sienām un 
griestiem (spīduma pakāpe >25 pie 60° leņķa)  

40 

c) pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām  25 
d) iekšējās/ārējās apdares un apšuvuma krāsas 

koksnei un metālam  
80 

e) iekšējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices  

65 

e) ārējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices 

75 

f) iekšējās un ārējās apdares smalkbeices  50 
g) gruntējumi  15 
h) saistošie gruntējumi  15 
i) vienkomponenta speciālie pārklājumi  80 
j) ķīmiski cietējoši divkomponentu speciālie 80 
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pārklājumi, kas paredzēti īpašiem 
lietojumiem, piem., grīdām  

Dekoratīvie pārklājumi  90 
Pretrūsas krāsas 80 

 
Verifikācija 
Pretendents nodrošina vai nu: 

a) GOS satura aprēķinu, ko papildina drošības datu lapas, ja tādas ir 
pieejamas, vai 
b) testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu ISO 11890-2. 
Produktus, kuru GOS saturs ir mazāks nekā 1,0 g/l, testē saskaņā ar 
standartu ISO 17895. 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

pārklājumi, kas paredzēti īpašiem 
lietojumiem, piem., grīdām  

Dekoratīvie pārklājumi  80 
Pretrūsas krāsas 80 

 
Verifikācija 
Pretendents nodrošina vai nu: 

a) GOS satura aprēķinu, ko papildina drošības datu lapas, ja tādas ir 
pieejamas, vai 
b) testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu ISO 11890-2. 
Produktus, kuru GOS saturs ir mazāks nekā 1,0 g/l, testē saskaņā ar 
standartu ISO 17895. 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

1.3. Produkta bīstamības marķējums 
 
Galaprodukts nedrīkst būt klasificēts kā akūti toksisks, kā konkrēta 
mērķorgāna toksikants, kā kancerogēnisks, mutagēnisks vai toksisks 
reproduktīvajai sistēmai, kā bīstams videi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula), kā norādīts 3. tabulā. 
 
3. tabula. Galaprodukta klasifikācija 
 

Akūts toksiskums Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu — atkārtota 
iedarbība [ekspozīcija] (STOT RE)  
Toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība [ekspozīcija] (STOT SE)  

STOT RE 1 vai 2 
STOT SE 1, 2 vai 3 

1.3. Produkta bīstamības marķējums 
 
Galaprodukts nedrīkst būt klasificēts kā akūti toksisks, kā konkrēta 
mērķorgāna toksikants, kā elpceļu vai ādas sensibilizators, kā kancerogēnisks, 
mutagēnisks vai toksisks reproduktīvajai sistēmai, vai kā bīstams videi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP 
regula), kā norādīts 4. tabulā. 
 
4. tabula. Galaprodukta klasifikācija 
 

Akūts toksiskums Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu — atkārtota 
iedarbība (STOT RE)  
Toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja 

STOT RE 1 vai 2 
STOT SE 1, 2 vai 3 
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Kancerogenitāte  Kanc. 1A 
Kanc. 1B 
Kanc. 2 

Mutagenitāte dīgļšūnām  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Viela bīstama ūdens videi Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 vai 
2 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka piegādājamie 
produkti nav klasificēti kā bīstami iepriekš minētajās kategorijās. 
Dokumentāciju par maisījumu klasificēšanu iesniedz saskaņā ar 
noteikumiem, kas sniegti Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regulā) un/vai 
drošības datu lapās. 
Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

iedarbība (STOT SE)  
Kancerogenitāte  Carc. 1A 

Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitāte dīgļšūnām  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Viela bīstama ūdens videi  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 vai 
2 
Aquatic Chronic 3*  

Elpceļu sensibilizators 
 

Resp. Sens. 1, 1A vai 
1B 

Ādas sensibilizators Skin Sens. 1 , 1A vai 
1B 

* Galaproduktu atļauts klasificēt ar H412 tikai tad, ja izmanto sausas plēvītes konservantu 
kombinācijas, kas satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu (IPBC) ārdarbiem paredzētās krāsās un 
lakās tādā koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,650 % (masas). 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka piegādājamie 
produkti nav klasificēti kā bīstami iepriekš minētajās kategorijās. 
Dokumentāciju par maisījumu klasificēšanu iesniedz saskaņā ar noteikumiem, 
kas sniegti Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regulā) un/vai drošības datu 
lapās. 
Attiecīgā gadījumā par ārdarbiem paredzētiem produktiem, kas klasificēti kā 
tādi, kuru hroniskais toksiskums ūdens vidē atbilst 3. kategorijai, un kas satur 
IPBC, pretendenti iesniedz dokumentāciju, kas apliecina, ka IPBC 
kombinācijas saturs nepārsniedz 0,650 % (masas). 
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Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
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1.4. Bīstamas sastāvdaļas 
 
Krāsai jāatbilst 5. tabulā minētajiem ierobežojumiem, kas ierobežo vai nu 
norādīto bīstamo vielu klātbūtni krāsā, vai to koncentrāciju krāsā.   
5. tabula. Prasības attiecībā uz krāsā esošajām bīstamajām sastāvdaļām 

Sastāvdaļa Ierobežojums vai 
maksimālā 
robežkoncentrācija 

Konservanti Konservanti nedrīkst būt 
bioakumulatīvi1. 

Sausas plēvītes konservanti Nedrīkst ar nolūku 
izmantot sausas plēvītes 
konservantus, izņemot: 

- iekšdarbiem 
paredzētas krāsas, 
kuras īpaši 
nepieciešamas 
izmantošanai ļoti 
mitrā vidē un kurās 
maksimālā 
robežkoncentrācija ir 
0,10 % (masas), 
- ārdarbiem 
paredzētas krāsas, 
kurās maksimālā 
robežkoncentrācija ir 
0,30 % (masas). 

Alkilfenoletoksilāti 
 Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai 
sastāvā neizmanto alkilfenoletoksilātus 
(APEO) un to atvasinājumus. 

Neizmanto ar nolūku. 

1.4. Bīstamas sastāvdaļas 
 
Krāsai jāatbilst 6. tabulā minētajiem ierobežojumiem, kas ierobežo vai nu 
norādīto bīstamo vielu klātbūtni krāsā, vai to koncentrāciju krāsā.  . 
 
6. tabula. Prasības attiecībā uz krāsā esošajām bīstamajām sastāvdaļām 

Sastāvdaļa Ierobežojums vai 
maksimālā 
robežkoncentrācija 

Konservanti Konservanti nedrīkst būt 
bioakumulatīvi1. 

Sausas plēvītes konservanti Nedrīkst ar nolūku 
izmantot sausas plēvītes 
konservantus, izņemot: 

- iekšdarbiem 
paredzētas krāsas, 
kuras konkrēti 
nepieciešamas 
izmantošanai ļoti 
mitrā vidē un kurās 
maksimālā 
robežkoncentrācija ir 
0,10 % (masas), 
- ārdarbiem 
paredzētas krāsas, 
kurās maksimālā 
robežkoncentrācija ir 
0,30 % (masas). 

Alkilfenoletoksilāti 
 Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai 
sastāvā neizmanto alkilfenoletoksilātus 

Neizmanto ar nolūku. 
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Ftalāti 
Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai 
sastāvā neizmanto ftalātus2, kas 
identificēti kā vielas, kas rada ļoti lielas 
bažas, un uzskaitīti REACH regulas3 
kandidātsarakstā. 
 

0,1 % (masas) 

Formaldehīds 
Brīvais formaldehīds baltajā krāsas 
bāzē, tonējamās krāsas bāzes un 
krāsvielās2 

 
 
0,010 % (masas) 

Metāli 
Kadmijs, svins, hroms(VI), 
dzīvsudrabs, arsēns, selēns 

0,010 % (masas) 
uz metālu vai metālu 
savienojumu/sāli 
(attiecīgā gadījumā) 

1 Sastāvdaļu uzskata par bioakumulatīvu, ja Log Kow ≤ 4,0 vai biokoncentrācijas koeficients 
(BCF) ≤ 500. 
2 Ja tiks izmantots plašs krāsvielu klāsts, pretendents norāda, kurai krāsvielai ir vislielākais 
potenciāls izdalīt formaldehīdu. Tādā gadījumā testēšanas pārskatu pieprasa tikai attiecībā uz 
šo krāsvielu. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību 
kritērijam, proti: 

• attiecībā uz konservantiem un APEO: drošības datu lapas par 
produktu maisījumu; 

(APEO) un to atvasinājumus. 
 
Ftalāti 
Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai 
sastāvā neizmanto ftalātus3, kas 
identificēti kā vielas, kas rada ļoti lielas 
bažas, un uzskaitīti REACH regulas 
kandidātsarakstā. 
 

0,1 % (masas) 

Formaldehīds 
Brīvais formaldehīds baltajā krāsas bāzē, 
tonējamās krāsas bāzēs un krāsvielās2 
izņemot gadījumus, kad nepieciešami 
formaldehīda donori vai kad šādas vielas 
ir polimēru dispersiju sastāvā; tad 
piemēro šādu vērtību: 

 
 
0,0010 % (masas) 
 
 
 
0,010 % (masas) 

Metāli 
Kadmijs, svins, hroms(VI), dzīvsudrabs, 
arsēns, selēns 

0,010 % (masas) 
uz metālu vai metālu 
savienojumu/sāli 
(attiecīgā gadījumā) 

Izotiazolinoni: 
izotiazolinoni  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Kopā: 0,050 % (masas) 
0,020 % (masas) 
0,0015 % (masas) 

1 Sastāvdaļu uzskata par bioakumulatīvu, ja Log Kow ≤ 3,2 vai biokoncentrācijas koeficients 
(BCF) ≤ 100. 

                                                      
2 Lai izpildītu šo prasību, pretendentiem un/vai to piegādātājiem būs jāpārbauda, vai ftalāti ir iekļauti REACH kandidātsarakstā. Lai gan ftalātus kā sastāvdaļu identificēt var 
būt viegli, jo tiem parasti ir plastifikatora funkcija, ne visi ftalāti, kas iekļauti kandidātsarakstā, ir viegli atpazīstami pēc ķīmiskā nosaukuma. Tāpēc var būt noderīgi 
pretendentiem sniegt ķīmisku definīciju. Šim mērķiem tos definē kā “tādu ķīmisko savienojumu grupu, kuru struktūras pamatā ir ftalskābes (1,2-benzola dikarbonskābe) 
esteris”.  
3 ECHA, Īpašas bažas raisošo uz atļauju kandidējošo vielu saraksts, https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table. 
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• attiecībā uz ftalātiem: drošības datu lapas par produktu maisījumu;  
• papildus par konservantiem: testēšanas pārskatu, kas sagatavots 

saskaņā ar ESAO 305. testēšanas vadlīniju, par alternatīvu drošības 
datu lapai var izmantot tikai tamdēļ, lai apstiprinātu, ka izmantotie 
konservanti nav bioakumulatīvi; 

• attiecībā uz formaldehīdu: testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 
Merkokana metode vai augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijas 
(HPLC) metode (sk. 2. pielikumu); 

• attiecībā uz metāliem: testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 
ISO 3856 sērijas vai līdzvērtīgi standarti. 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

2 Ja tiks izmantots plašs krāsvielu klāsts, pretendents norāda, kurai krāsvielai ir 
vislielākais potenciāls izdalīt formaldehīdu. Tādā gadījumā testēšanas 
pārskatu pieprasa tikai attiecībā uz šo krāsvielu. 
3 

Metilizotiazolinons. 
4 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons (CIT) / 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons (MIT) attiecībā 3:1. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību 
kritērijam, proti: 

• attiecībā uz konservantiem un APEO: drošības datu lapas par 
produktu maisījumu; 

• attiecībā uz ftalātiem: drošības datu lapas par produktu maisījumu;  
• papildus par konservantiem: testēšanas pārskatu, kas sagatavots 

saskaņā ar ESAO 305. testēšanas vadlīniju, par alternatīvu drošības 
datu lapai var izmantot tikai tamdēļ, lai apstiprinātu, ka izmantotie 
konservanti nav bioakumulatīvi; 

• attiecībā uz formaldehīdu: testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 
Merkokana metode vai augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijas 
(HPLC) metode (sk. 2. pielikumu); 

• attiecībā uz metāliem: testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 
ISO 3856 sērijas vai līdzvērtīgi standarti; 

• attiecībā uz izotiazolinoniem: drošības datu lapas par produktu 
maisījumu. 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 

2. Uzklāšanas efektivitāte un noturība 
 
2.1. Segtspēja 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
(Šī specifikācija neattiecas uz lakām, beicēm, caurspīdīgiem adhēzijas gruntējumiem vai jebkādiem citiem caurspīdīgiem un daļēji caurspīdīgiem 
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pārklājumiem.) 
 
Krāsai piemīt efektīva segtspēja saskaņā ar piemērojamo veiktspējas prasību no 7. tabulas. 
 
7. tabula. Konkrētu krāsu segtspēja 

Krāsas veids Segtspēja1 (m2/l) 
Baltas krāsas un gaišas krāsas (tostarp 
apdares līdzekļi un starpklājuma līdzekļi) 

— iekšdarbiem: 8 
— ārdarbiem: 6  

— iekšdarbiem un 
ārdarbiem: 8 

Tonēšanas sistēmas2 8 
Gruntējumi un gruntis 

a. necaurspīdīgi 
b. ar īpašām 

izolējošām/hermetizējošām, 
penetrējošām/saistošām 
īpašībām 

c. ar īpašām adhezīvām īpašībām 

 
  8 

6 
 

6 

Biezi dekoratīvi pārklājumi 1 m2 uz kg produkta 
Ārdarbiem paredzētas elastomēriskas 
krāsas 

4 

Piezīmes. 
1 Segtspēja pie 98 % necaurredzamības. 
2 Ir jātestē tikai bāze. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas protokolu, kas sagatavots, izmantojot šādas vai līdzvērtīgas metodes: 

• ISO 6504/1 (Krāsas un lakas. Segtspējas noteikšana. 1. daļa: Kubelkas–Munka metode baltajai un gaišo toņu krāsām); 
• ISO 6504/3 (3. daļa: Kontrastainuma koeficienta noteikšana gaišo toņu krāsām pie norādītā krāsas patēriņa); 
• NF T 30 073 krāsām, kuras ir īpaši paredzētas dekoratīva trīsdimensiju efekta radīšanai vai kam raksturīgs ļoti biezs klājums. 
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Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 
 2.2. Noturība pret mitro tīrīšanu (tikai iekšdarbiem paredzētām krāsām) 

(Lietojumiem, kam nepieciešama tīrāmība un noturība pret tīrīšanu) 
(Šī prasība neattiecas uz caurspīdīgiem un daļēji caurspīdīgiem 
pārklājumiem.) 
 
Sienu krāsām, attiecībā uz kurām iepirkuma procedūrā ir prasīta noturība pret 
mitro tīrīšanu, jābūt 1. vai 2. klases noturībai pret mitro tīrīšanu saskaņā ar 
standartiem EN 13300 un EN ISO 11998 vai līdzvērtīgiem standartiem. No 
šīs prasības ir atbrīvotas matētas iekšdarbiem paredzētas sienu un griestu 
krāsas, kurās baltā pigmenta saturs nepārsniedz 25 g/m2 sausas plēvītes. Šī 
prasība attiecas tikai uz tonējošām bāzēm (bāzes krāsām). 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu 
EN 13300, izmantojot standartā EN ISO 11998 noteikto metodi (tests, ar ko 
nosaka tīrāmību un noturību pret tīrīšanu) vai līdzvērtīgu metodi. 
Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 
Pamatkritērijs netiek piedāvāts, tomēr, ja iepirkto krāsu domāts izmantot uz 
virsmām, kas tiks intensīvi tīrītas, publiskā iepirkuma veicēji tiek aicināti 
izmantot visaptverošo kritēriju. 
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2.3. Izturība pret laika apstākļu iedarbību (tikai ārdarbiem paredzētām krāsām) 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Mūra virsmu, koksnes un metāla krāsas ir izturīgas pret laika apstākļu iedarbības izraisītās stāvokļa pasliktināšanās paveidiem, kas minēti 8. tabulā. 
Mūra virsmu krāsas pakļauj mākslīgiem testēšanas apstākļiem 1000 stundas, koksnes un metāla krāsas — 500 stundas. 
To apliecina saskaņā ar ieteiktajām testēšanas metodēm vai līdzvērtīgām testēšanas metodēm mākslīgos laika apstākļos. Metāla krāsu korozijnoturība ietver 
arī noturību pret pūšļainību. 
Testi jāveic, izmantojot tonējošo bāzi. 
 
8. tabula. Noturības pret laika apstākļu iedarbību testēšana 

Laika apstākļu 
iedarbības izraisīta 
stāvokļa 
pasliktināšanās 

Veiktspējas prasība Ieteiktais tests 

Spīduma 
samazināšanās1 

ne vairāk kā 30 % no 
sākotnējās vērtības 

ISO 2813 

Krītošanās 
1,5 vai labāka vērtība (0,5 vai 
1,0) 

EN ISO 4628-6 

Lobīšanās 
defektu blīvums 2 vai mazāks, 
defektu lielums 2 vai mazāks 

ISO 4628-5 

Plaisainums 
defektu daudzums 2 vai 
mazāks, defektu lielums 3 vai 
mazāks 

ISO 4628-4 

Pūšļainība 
defektu blīvums 3 vai mazāks, 
defektu lielums 3 vai mazāks 

ISO 4628-2 

Korozija2 
rūsēšanas rādītājs Ri2 vai 
labāka vērtība 

ISO 4628-3  

1 Nav piemērojams pusmatētiem un matētiem apdares līdzekļiem (plašāku informāciju sk. 1. pielikumā). 
2 Pretrūsas krāsām. 
 
Verifikācija 



 

20 

 

Pretendents iesniedz testēšanas rezultātus, ar ko apliecina krāsas raksturlielumus saskaņā ar 8. tabulā minētajām prasībām. 
Izņemot koroziju metāla krāsu gadījumā, mākslīgie laika apstākļi atspoguļo apstākļus, kas aprakstīti ISO 11507 vai (ārdarbiem paredzētu koksnes apdares 
līdzekļu gadījumā) QUV mākslīgas novecināšanas klimata kamerā, tos pakļaujot cikliskai UV(A) starojuma un izsmidzināta ūdens iedarbībai saskaņā ar 
standartu EN 927-6 vai līdzvērtīgu standartu. 
Attiecībā uz koroziju izmanto atbilstošās atmosfēriskās korozivitātes kategorijas standartā EN ISO 12944-2 un papildu procedūras, kas noteiktas standartā 
EN ISO 12944-6 vai līdzvērtīgā standartā. Tērauda substrātiem paredzētās pretrūsas krāsas testē pēc 240 h ilgas sāls strūklas iedarbības atbilstīgi standartam 
ISO 9227 vai līdzvērtīgam standartam. 
Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 
2.4. Plēvītes sēnīšizturība un izturība pret aļģēm (tikai ārdarbiem paredzētām krāsām) 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
(lietojumiem, kuros nepieciešama plēvītes sēnīšizturība un izturība pret aļģēm) 
 
Bāzes krāsām, kuras izmanto mūra virsmām un koksnei ārdarbos un kurām ir nepieciešama sēnīšizturība un/vai izturība pret aļģēm, ir jāatbilst 9. tabulā 
minētajām prasībām.  
 
9. tabula. Prasības attiecībā uz sēnīšizturību un izturību pret aļģēm 

Lietojums Sēnīšizturība Izturība pret 
aļģēm 

Mūra virsmas  1. klase vai zemāka 
klase  

Rezultāts 0 

Koksne 1. klase vai zemāka 
klase 

Rezultāts 0 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas rezultātus, ar ko apliecina atbilstību saskaņā ar testēšanas metodēm standartā EN 15457 un/vai EN 15458 vai līdzvērtīgā 
standartā. Attiecībā uz pārklājumiem, kas satur iekapsulētus sausas plēvītes biocīdus, pieņem arī mainītus kondicionēšanas protokolus. Ražotāji iesniedz 
informāciju par jebkādām kondicionēšanas izmaiņām, kā arī testēšanas rezultātus saskaņā ar standartu EN 15457 un/vai EN 15458. 
Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 
2.5. Grīdas krāsu noberzumnoturība 
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(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Grīdas segumu un grīdas krāsu noberzumnoturība nav lielāka par 70 mg masas zuduma pēc 1000 testēšanas cikliem ar 1000 g slodzi un CS10 disku saskaņā ar 
standartu EN ISO 7784-2.  
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz saskaņā ar standartu EN ISO 7784-2 vai līdzvērtīgu standartu veiktas testēšanas rezultātus. 
Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
 
2.6. Iepakojums 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
Krāsas ir jāpiegādā iepakojumā, kura tilpums nav mazāks kā X litri (lēmumu pieņem publiskā iestāde ar mērķi samazināt iepakojuma apjomu). 
 

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
 1. Vāji gaistošo organisko savienojumu saturs 

 
Punktus piešķir, ja krāsas produktā vāji gaistošo organisko savienojumu 
(VGOS) saturs nepārsniedz 10. tabulā noteiktās robežvērtības. 
 
VGOS saturu nosaka lietošanai gatavam produktam, ņemot vērā visas 
ieteiktās piedevas, kas jāpievieno pirms produkta izmantošanas, piemēram, 
krāsvielas un/vai atšķaidītājus. 
 
10. tabula. VGOS satura robežvērtības 

Produkta apraksts (apakškategorijas saskaņā ar 
Direktīvu 2004/42/EK) 

VGOS 
robe
žvēr
tības  

(g/l, ieskaitot 
ūdeni) 
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a) matēti pārklājumi iekšējām sienām un 
griestiem (spīduma pakāpe <25 pie 60° leņķa)  

301/402 

b) spīdīgi pārklājumi iekšējām sienām un 
griestiem (spīduma pakāpe >25 pie 60° leņķa)  

301/402 

c) pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām  40 
d) iekšējās/ārējās apdares un apšuvuma krāsas 

koksnei un metālam  
501/602 

e) iekšējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices  

30 

e) ārējās apdares lakas un beices, tostarp 
necaurspīdīgas beices 

60 

f) iekšējās un ārējās apdares smalkbeices  301/402 
g) gruntējumi  301/402 
h) saistošie gruntējumi  301/402 
i) vienkomponenta speciālie pārklājumi  501/602 
j) ķīmiski cietējoši divkomponentu speciālie 

pārklājumi, kas paredzēti īpašiem 
lietojumiem, piem., grīdām  

501/602 

Dekoratīvie pārklājumi  501/602 
Pretrūsas krāsas 60 

Piezīmes. 
1 Iekšdarbiem paredzētās baltās krāsas un lakas. 
2 Iekšdarbiem paredzētās tonētas krāsas / ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas. 
 
Verifikācija 
Pretendents nodrošina vai nu: 

a) VGOS satura aprēķinu, ko papildina drošības datu lapas, ja tādas ir 
pieejamas, vai 
b) testēšanas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar standartu ISO 11890-2. 
Turklāt piemēro 3. pielikumā noteiktās testa modifikācijas. 

Uzskatāms, ka produkti, kuriem piešķirts ES ekomarķējums krāsām un lakām 
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saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/312/ES, ir atbilstīgi. 
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2. Iekštelpu gaisa kvalitāte: iekšdarbiem paredzētas krāsas 
 
Punktus piešķir produktiem, kuru (KGOS un/vai formaldehīda) emisijas ir 
mazākas par 11. tabulā minētajām robežvērtībām. 
 
11. tabula. Iekšdarbiem paredzētu krāsu gaisā emitēto savienojumu 
robežvērtības 

Emisijas avots 
Emisiju robežvērtības 
(μg/m³) 

3 dienas 28 dienas 
KGOS1 10 000 2000 
Formaldehīds - 120 

1 Kopējie gaistošie organiskie savienojumi. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatus, balstoties uz analītisko testēšanu 
saskaņā ar standartu EN 16402 vai līdzvērtīgu standartu. 

2. Iekštelpu gaisa kvalitāte: iekšdarbiem paredzētas krāsas 
 
Punktus piešķir produktiem, kuru (KGOS un/vai formaldehīda) emisijas ir 
mazākas par 12. tabulā minētajām robežvērtībām. 
 
12. tabula. Iekšdarbiem paredzētu krāsu gaisā emitēto savienojumu 
robežvērtības 

Emisijas avots 
Emisiju robežvērtības 

(μg/m³) 
3 dienas 28 dienas 

KGOS1 10 000 1500 
Formaldehīds - 60 

1 Kopējie gaistošie organiskie savienojumi. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatus, balstoties uz analītisko testēšanu 
saskaņā ar standartu EN 16402 vai līdzvērtīgu standartu. 
 

 
LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

1. Tehniskās konsultācijas un klātienes pārbaudes 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents līgumslēdzējai iestādei vai tās darbuzņēmējiem sniedz tehniskas konsultācijas un norādījumus par būvobjektu. Tas ietver šādus aspektus: 
 

• metodiskais priekšraksts un substrātu sagatavošanas vadlīnijas; 
• metodiskais priekšraksts un krāsu sagatavošanas vadlīnijas, tostarp aplēses par lietojumu uz m2; 
• produkta glabāšanas un lietošanas optimālie apstākļi; 
• riska mazināšanas pasākumi ar mērķi līdz minimumam samazināt vides piesārņojumu; 
• konsultācijas par neizlietotās krāsas pienācīgu likvidēšanu. 



 

25 

 

 
Pēc pieprasījuma tehniskās konsultācijas nodrošina arī līgumslēdzējas iestādes speciālistiem, kuri strādā objektā, vai darbuzņēmējiem vai nu klātienes 
apmeklējumu veidā (līgumslēdzēja iestāde apmeklējumu skaitu un tvērumu nosaka iepirkuma procedūras posmā), vai tehniskās palīdzības līnijas veidā 
(valodā, ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde). 
 
Pretendents iesniedz dokumentāciju, kurā ietverta uzskaitītā informācija. To, ka tehniskās konsultācijas un atbalsts objektā ir sniegts apmierinoši, apstiprina 
krāsošanas speciālistu rakstiskas atsauksmes. 
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3.2. Krāsošanas darbu līgumi 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Krāsošanas darbi, kas maksimāli palielina krāsas noturību un līdz minimumam samazina saistīto ietekmi uz vidi 

ATLASES KRITĒRIJI 
1. Pretendenta kompetence 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents apliecina profesionālo kompetenci šādās jomās atbilstīgi piešķiramā līguma raksturam (izvēlēties atkarībā no līguma): 
 

• metodiskie priekšraksti, kas attiecas uz krāsas efektīvu izmantošanu objektā, tostarp aplēšu sagatavošana un speciāla aprīkojuma izmantošana; 
• metodiskie priekšraksti, kas attiecas uz substrātu un krāsas sastāvu sagatavošanu pirms uzklāšanas.  Tas attiecīgā gadījumā ietver esošo plēvīšu un 

pārklājumu drošu noņemšanu un darbu ar jaunām krāsām un lakām, 
• videi draudzīgāku produktu lietošanu, tostarp produktu ar samazinātu GOS saturu lietošanu, 
• noturīgu un augstu specifikāciju apdares līdzekļu lietošanu atbilstīgi attiecīgajiem EN standartiem vai līdzvērtīgiem standartiem, 
• politiku un atbalstošas pārvaldības sistēmas ar mērķi līdz minimumam samazināt krāsu atkritumus, maksimāli palielināt neizlietotās krāsas 

atkalizmantošanu vai reciklēšanu, kā arī nodrošināt tās drošu likvidēšanu un citu ķimikāliju, piemēram, krāsu noņemšanas aģentu, drošu likvidēšanu. 
 

Verifikācija 
Pretendents iesniedz pierādījumus, proti, informāciju un atsauksmes par tādiem attiecīgiem līgumiem iepriekšējos piecos gados, kuru ietvaros tikuši īstenoti 
iepriekš minētie elementi. 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
1. Tādu krāsu izmantošana, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Krāsošanas darbu līgumus izpilda, izmantojot krāsu produktus, kas atbilst ES zaļā publiskā iepirkuma prasībām, kā noteikts ES ZPI pamatkritēriju tehnisko 
specifikāciju 4.1. iedaļā “Krāsas un lakas”. 
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Verifikācija 
Pretendents iesniedz apliecinošu dokumentāciju, ar ko apstiprina, ka izmantojamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 
 
2. Atkritumu un neizlietotās krāsas apsaimniekošana 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents iesniedz atkritumu apsaimniekošanas plānu attiecībā uz krāsas pārpalikumiem no substrāta sagatavošanas un krāsas uzklāšanas. Plānā ietver: 

• ja ir jāveic krāsas noņemšana/demarķēšana — tās krāsas potenciālā bīstamā satura novērtējumu, kas tiks noņemta no substrātiem, un, ja konstatēts 
risks, metodisko priekšrakstu riska mazināšanai ar drošām manipulācijām un likvidēšanu; 

• metodisko priekšrakstu, kā objektā tīrāms krāsošanas aprīkojums un kā glabājami atkritumi un neizlietotā krāsa līdz drošai bīstamo atkritumu 
likvidēšanai; 

• pasākumus, kuru mērķis ir līdz minimumam samazināt atkritumu un neizlietotās krāsas apjomu. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentētu atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas ietver metodiskos priekšrakstus par drošu krāsas noņemšanu, aprīkojuma tīrīšanu, 
darbu ar atkritumiem un neizlietoto krāsu un to likvidēšanu, kā arī to pasākumu aprakstu, kurus izmanto, lai līdz minimumam samazinātu atkritumu un 
neizlietotās krāsas apjomu. 
 
Pēc tam atbilstoši līguma izpildes klauzulai notiek krāsu atkritumu pārraudzība. 
 

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
 1. Rezultātorientēti krāsošanas līgumi 

(gadījumos, kad iepirkuma procedūra izsludināta par rezultātorientētiem 
krāsošanas un uzturēšanas ilgtermiņa līgumiem) 
 
Punktus piešķir atbilstoši tam, kāds krāsas daudzums pēc aplēsēm būtu 
vajadzīgs krāsotās virsmas kvalitātes uzturēšanai līguma darbības laikā. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentu, kurā norādīts līgumā paredzētās 
programmas laikā nepieciešamās krāsas paredzamais daudzums, kā arī 
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izteiktas prognozes par nepieciešamo pārkrāsošanas reižu skaitu līguma 
darbības laikā. 
 

 2. Atkritumu un neizlietotās krāsas atkalizmantošana un/vai reciklēšana 
 

Punktus piešķir atbilstoši saistībām atkritumus un neizlietoto krāsu 
atkalizmantot vai reciklēt. Pretendents iesniedz apsaimniekošanas plānu, kurā 
norāda, kādi pasākumi tiks veikti ar mērķi nodrošināt, ka darbu rezultātā 
radušos atkritumus un neizlietoto krāsu: 

• atkalizmantos darbuzņēmējs un/vai 

• atkalizmantos citas (ārējas) personas, un/vai 

• reciklēs. 

Atkalizmantošanas vai reciklēšanas veidi varētu ietvert atkalizmantošanas 
projektus vai jaunas krāsas ražošanu, par bāzi izmantojot atkritumus un 
neizlietoto produktu. Atkritumu un neizlietotās krāsas uzskaitei tiks 
izmantota pārraudzības sistēma. 

 

Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentētu apsaimniekošanas plānu, kurā ietverts 
apraksts par veicamajiem pasākumiem ar mērķi nodrošināt, ka atkritumus un 
neizlietoto krāsu darbuzņēmējs un/vai cita ārēja persona atkalizmantos un/vai 
reciklēs. 
 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 
1. Darba ar krāsām pārvaldība 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Darbuzņēmējs iesniedz dokumentāciju par (attiecībā uz rezultātorientētiem līgumiem): 
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• iepirktās krāsas daudzumu; 
• faktisko krāsas daudzumu, kas izmantots, lai izpildītu līguma specifikācijas. 

 
Darbuzņēmējs iesniedz dokumentāciju arī par atkritumiem un neizlietoto krāsu, ietverot informāciju par izsekošanu gadījumos, kad atkritumus un neizlietoto 
krāsu: 

• atkalizmanto darbuzņēmējs; 
• atkalizmanto citas (ārējas) personas; 
• reciklē; 
• drošā veidā likvidē. 

 
Ja no substrāta jānoņem vecais krāsas slānis, darbuzņēmējs arī iesniedz dokumentāciju par to, ka: 

• darbs ir noticis drošā veidā; 
• materiāls likvidēts drošā veidā kā bīstamie atkritumi. 
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3.3. Ceļa apzīmējumi 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Tādu ceļa apzīmējumu iepirkums, kuru ietekme uz vidi ir samazināta 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Ceļa apzīmējumu sastāvs 

 
1.1. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs 
 
i) GOS maksimālais saturs nedrīkst pārsniegt robežvērtību, t. i., 150 g/l. GOS 
saturu nosaka lietošanai gatavam produktam, ņemot vērā visas ieteiktās 
piedevas, kas jāpievieno pirms produkta izmantošanas. Šķīdinātājus, kuriem 
ir niecīga ietekme uz smoga veidošanos (uzskaitīti 4. pielikumā), var no GOS 
aprēķina izslēgt. 
Izņēmuma gadījumos, ja iepirkuma veicēji nosaka, ka ceļa apzīmējumu 
uzklāšana ir jāveic tādos laika apstākļos, kas neļauj izmantot ceļa 
apzīmējumus ar mazu GOS saturu (relatīvais gaisa mitrums > 80 %, gaisa 
temperatūra < 5 ˚C vai > 40 ˚C), GOS kopējais saturs nedrīkst pārsniegt 
395 g/l; 
 
ii) neizmanto šādus savienojumus: 

− hlorēti šķīdinātāji, piem., metilēnhlorīds vai hloralkāni,  
− aromātiskie šķīdinātāji, piem., benzols, etilbenzols, toluols vai 

ksilols,  
− etilēnglikola ēteri vai to acetāti. 

 
Verifikācija 

1.1. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs 
 
i) GOS maksimālais saturs nepārsniedz robežvērtību, t. i., 100 g/l;  
 
ii) neizmanto šādus savienojumus: 

− hlorēti šķīdinātāji, piem., metilēnhlorīds vai hloralkāni, 
− aromātiskie šķīdinātāji, piem., benzols, etilbenzols, toluols vai 

ksilols, 
− etilēnglikola ēteri vai to acetāti. 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz tāda aprēķina rezultātus, kas veikts, ņemot vērā 
sastāvdaļas un izejvielas, vai testēšanas pārskatu saskaņā ar standartu 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (ja pievienoti reaktīvi atšķaidītāji) vai 
līdzvērtīgu standartu, pievienojot nepieciešamos aprēķinus. Turklāt iesniedz 
apliecinājumu tam, ka netiek izmantoti izslēgtie šķīdinātāji. 
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Pretendents iesniedz tāda aprēķina rezultātus, kas veikts, ņemot vērā 
sastāvdaļas un izejvielas, vai testēšanas pārskatu saskaņā ar standartu 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (ja pievienoti reaktīvi atšķaidītāji) vai 
līdzvērtīgu standartu, pievienojot nepieciešamos aprēķinus. Turklāt iesniedz 
apliecinājumu tam, ka netiek izmantoti izslēgtie šķīdinātāji. 
 

1.2. Produkta bīstamības marķējums 
 
Galaprodukts nedrīkst būt klasificēts kā akūti toksisks, kā konkrēta 
mērķorgāna toksikants, kā kancerogēnisks, mutagēnisks vai toksisks 
reproduktīvajai sistēmai, kā bīstams videi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula), kā norādīts 13. tabulā. 
 
13. tabula. Galaprodukta klasifikācija 

Akūts toksiskums Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu — atkārtota 
iedarbība (STOT RE)  
Toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība (STOT SE)  

STOT RE 1 vai 2 
STOT SE 1, 2 vai 3 

Kancerogenitāte  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitāte dīgļšūnām  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Viela bīstama ūdens videi Aquatic Acute 1 

1.2. Produkta bīstamības marķējums 
 
Galaprodukts nedrīkst būt klasificēts kā akūti toksisks, kā konkrēta 
mērķorgāna toksikants, kā kancerogēnisks, mutagēnisks vai toksisks 
reproduktīvajai sistēmai, kā bīstams videi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula), kā norādīts 14. tabulā. 
 
14. tabula. Galaprodukta klasifikācija 

Akūts toksiskums Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu — atkārtota 
iedarbība (STOT RE)  
Toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība (STOT SE)  

STOT RE 1 vai 2 
STOT SE 1, 2 vai 3 

Kancerogenitāte  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitāte dīgļšūnām  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Viela bīstama ūdens videi Aquatic Acute 1 
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Aquatic Chronic 1 vai 
2 

 
 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka piegādājamie 
produkti nav klasificēti kā bīstami iepriekš minētajās kategorijās. 
Dokumentāciju par maisījumu klasificēšanu iesniedz saskaņā ar 
noteikumiem, kas sniegti Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regulā) un/vai 
drošības datu lapās. 
 

Aquatic Chronic 1 vai 
2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka piegādājamie 
produkti nav klasificēti kā bīstami iepriekš minētajās kategorijās. 
Dokumentāciju par maisījumu klasificēšanu iesniedz saskaņā ar 
noteikumiem, kas sniegti Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regulā) un/vai 
drošības datu lapās. 
 

1.3. Bīstamas sastāvdaļas 
 
Produkts atbilst 15. tabulā minētajiem ierobežojumiem, kas var prasīt, lai 
vielas atbilstu noteiktiem raksturlielumiem vai lai to koncentrācija būtu 
ierobežota. 
  
15. tabula. Prasības attiecībā uz ceļa apzīmējumos esošajām bīstamajām 
sastāvdaļām 

Sastāvdaļa 

Ierobežojums 
vai maksimālā 
robežkoncentrā
cija 

Sausas plēvītes konservanti Konservanti 
nedrīkst būt 
bioakumulatīvi1.  

1.3. Bīstamas sastāvdaļas 
 
Produktam jāatbilst 16. tabulā minētajiem ierobežojumiem, kas var prasīt, lai 
vielas atbilstu noteiktiem raksturlielumiem vai lai to koncentrācija būtu 
ierobežota. 
 
16. tabula. Prasības attiecībā uz ceļa apzīmējumos esošajām bīstamajām 
sastāvdaļām 

Sastāvdaļa 
Ierobežojums vai 
maksimālā 
robežkoncentrācija 

Sausas plēvītes konservanti Konservanti nedrīkst būt 
bioakumulatīvi1.  

Ftalāti 
Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai 

0,1 % (masas) 
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Ftalāti 
Nevienas krāsas vai lakas preparātā vai sastāvā 
neizmanto ftalātus4, kas identificēti kā vielas, kas rada 
ļoti lielas bažas, un uzskaitīti REACH regulas5 
kandidātsarakstā. 
 

0,1 % (masas) 

Metāli 
Kadmijs, svins, hroms(VI), dzīvsudrabs, arsēns, selēns 

0,01 % (masas) 
uz metālu vai 
metālu 
savienojumu/sāl
i (attiecīgā 
gadījumā) 

1 Sastāvdaļu uzskata par bioakumulatīvu, ja Log Kow ≤ 3,2 vai biokoncentrācijas koeficients 
(BCF) ≤ 100. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību 
kritērijam, proti: 

• attiecībā uz konservantiem — drošības datu lapas par produktu 
maisījumu; 

• papildus par konservantiem — testēšanas pārskatu, kas sagatavots 
saskaņā ar ESAO 305. testēšanas vadlīniju, par alternatīvu drošības 
datu lapai var izmantot tikai tamdēļ, lai apstiprinātu, ka izmantotie 

sastāvā neizmanto ftalātus6, kas 
identificēti kā vielas, kas rada ļoti lielas 
bažas, un uzskaitīti REACH regulas 7 
kandidātsarakstā. 
 
Metāli 
Kadmijs, svins, hroms(VI), dzīvsudrabs, 
arsēns, selēns 

0,01 % (masas)   
uz metālu vai metālu 
savienojumu/sāli (attiecīgā 
gadījumā) 

1 Sastāvdaļu uzskata par bioakumulatīvu, ja Log Kow ≤ 3,2 vai biokoncentrācijas koeficients 
(BCF) ≤ 100. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību 
kritērijam, proti: 

• attiecībā uz konservantiem — drošības datu lapas par produktu 
maisījumu; 

• papildus par konservantiem — testēšanas pārskatu, kas sagatavots 
saskaņā ar ESAO 305. testēšanas vadlīniju, par alternatīvu drošības 
datu lapai var izmantot tikai tamdēļ, lai apstiprinātu, ka izmantotie 
konservanti nav bioakumulatīvi; 

• attiecībā uz ftalātiem — drošības datu lapas attiecībā uz produktu 
maisījumu un/vai REACH regulas 33. panta 1. punkta10 izpildes 

                                                      
4 Lai izpildītu šo prasību, pretendentiem un/vai to piegādātājiem būs jāpārbauda, vai ftalāti ir iekļauti REACH kandidātsarakstā. Lai gan ftalātus kā sastāvdaļu identificēt var 
būt viegli, jo tiem parasti ir plastifikatora funkcija, ne visi ftalāti, kas iekļauti kandidātsarakstā, ir viegli atpazīstami. Tāpēc var būt noderīgi pretendentiem sniegt ķīmisku 
definīciju. Šim mērķiem tos definē kā “tādu ķīmisko savienojumu grupu, kuru struktūras pamatā ir ftalskābes (1,2-benzola dikarbonskābe) esteris”.  
5 ECHA, Īpašas bažas raisošo uz atļauju kandidējošo vielu saraksts, https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table. 
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konservanti nav bioakumulatīvi; 
• attiecībā uz ftalātiem — drošības datu lapas attiecībā uz produktu 

maisījumu un/vai REACH regulas 33. panta 1. punktā 6 minēto 
apliecinājumu, kas ir spēkā attiecībā uz piegādājamajiem produktiem;  

• attiecībā uz metāliem — testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 
ISO 3856 sērijas vai līdzvērtīgi standarti. 

apliecinājumu, kas ir spēkā attiecībā uz piegādājamajiem produktiem;  
• attiecībā uz metāliem — testēšanas pārskatu, kura pamatā ir 

ISO 3856 sērijas vai līdzvērtīgi standarti. 
 

2. Bīstamu sastāvdaļu saturs stikla lodītēs 
 
Arsēna, antimona un svina atsevišķā koncentrācija stikla lodītēs nedrīkst 
pārsniegt 200 ppm. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatu, kas apstiprina minēto vielu 
koncentrāciju stikla lodītēs saskaņā ar standartu EN 1423 vai līdzvērtīgu 
standartu. 

2. Bīstamu sastāvdaļu saturs stikla lodītēs 
 
Arsēna, antimona un svina atsevišķā koncentrācija stikla lodītēs nedrīkst 
pārsniegt 150 ppm. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatu, kas apstiprina minēto vielu 
koncentrāciju stikla lodītēs saskaņā ar standartu EN 1423 vai līdzvērtīgu 
standartu. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Īpašas bažas raisošo uz atļauju kandidējošo vielu saraksts, https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table. 
6 Paskaidrojums. REACH regulas 33. panta 1. punkts neattiecas uz maisījumiem (piem., krāsām un lielāko daļu ceļa apzīmējumu sastāvu), tas attiecas tikai uz izstrādājumiem. 
Ceļa apzīmējumos nereti sastopami izstrādājumi, kas nav maisījumi, ir strukturālas plastmasas sistēmas un preformēti lentveida ceļa apzīmēšanas produkti, preformēti 
aukstplastmasas ceļa apzīmējumi vai preformēto termoplastiski ceļa apzīmējumi. Šādā gadījumā piemēro REACH regulas 33. panta 1. punktu. Saskaņā ar to piegādātājiem 
(arī profesionāļiem paredzētiem veikaliem, kuros izstrādājums ir pirkts, un izstrādājuma ražotājiem vai importētājiem) ir jāsniedz saņēmējiem (šajā gadījumā — iepirkuma 
veicējiem) informācija par izstrādājuma drošu izmantošanu. Saņēmējam (šajā gadījumā — iepirkuma veicējam) paziņo vismaz to izstrādājuma sastāvā esošo kandidātsarakstā 
iekļauto vielu nosaukumus,  kuru koncentrācija ir lielāka nekā 0,1 % no izstrādājuma masas.  
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3. Ceļa apzīmējumu sistēmas kvalitāte un noturība 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents pierāda, ka ceļa apzīmējumi atbilst minimālajām veiktspējas prasībām, ko iepirkuma veicējs norādījis uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, proti, 
attiecībā uz redzamību naktī, redzamību dienā, pretestību pret slīdi un eroziju pēc noteikta riteņpārbraukumu skaita1. 
 
1 Saprātīga veiktspēja saskaņā ar standartiem EN 1824 un EN 13197 orientējoši varētu būt 500 000 riteņpārbraukumu. Ja nepieciešams augstāks veiktspējas 
līmenis, būtu jānorāda lielāks riteņpārbaukumu skaits. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatu vai nacionālas testēšanas iestādes apstiprinājumu, kas apliecina ceļa apzīmējumu sistēmas atbilstību līguma 
nosacījumiem un standartam EN 1824, EN 13197 vai līdzvērtīgam standartam. Lai nodrošinātu salīdzināmību, līgumslēdzēja iestāde uzaicinājumā iesniegt 
piedāvājumus norāda testēšanas metodi, kas jāizmanto visiem pretendentiem. 

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
1. Ceļa apzīmējumu sastāvs: baltā pigmenta (titāna dioksīda) saturs 
(Uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, kuros noteiktas īpašas kvalitātes un 
noturības prasības) 
 
Pretendentam piešķir punktus par produktu, kurā baltā pigmenta saturs ir 
zemāks nekā šādas robežvērtības: 

− sistēmām, kuru rādītājs ir < 1 kg/m2: < 14 % TiO2, 
− sistēmām, kuru rādītājs ir > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentāciju par produkta sastāvu, kā arī testēšanas 
rezultātus vai attiecīgās homologācijas struktūras2 atbilstības apliecinājumu, 
kas apliecina baltā pigmenta saturu. 
 
2 Homologācijas struktūra ir oficiāla struktūra, kas veic produktu sertifikāciju un iepriekšēju 

1. Ceļa apzīmējumu sastāvs: baltā pigmenta (titāna dioksīda) saturs 
(Uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, kuros noteiktas īpašas kvalitātes un 
ilgderīguma prasības) 
 
Pretendentam piešķir punktus par produktu, kurā baltā pigmenta saturs ir 
zemāks nekā šādas robežvērtības: 

− sistēmām, kuru rādītājs ir < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− sistēmām, kuru rādītājs ir > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentāciju par produkta sastāvu, kā arī testēšanas 
rezultātus vai attiecīgās homologācijas struktūras2 atbilstības apliecinājumu, 
kas apliecina baltā pigmenta saturu. 
 
2 Homologācijas struktūra ir oficiāla struktūra, kas veic produktu sertifikāciju un iepriekšēju 
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apstiprināšanu saskaņā ar īpašiem veiktspējas kritērijiem izmantošanai nacionālā, reģionālā 
un/vai vietējā mērogā. 
 

apstiprināšanu saskaņā ar īpašiem veiktspējas kritērijiem izmantošanai nacionālā, reģionālā 
un/vai vietējā mērogā. 
 

 2. Stikla lodītes: reciklētā stikla saturs 
 
(Attiecas uz tādu ceļa apzīmējumu iepirkumiem, kas satur stikla lodītes, lai 
nodrošinātu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus norādīto redzamības līmeni 
naktī un atstarošanu. Šo kritēriju nepiemēro, ja līgumslēdzēja iestāde nosaka 
īpašus raksturlielumus, piem., augstas atstarošanas prasības.) 
 
X punktus piešķir proporcionāli reciklētajai masai attiecībā pret visu līguma 
izpildei izmantoto stikla lodīšu masu. Reciklēto masu aprēķina pēc izmantoto 
izejvielu vidējās masas bilances (saskaņā ar standartā ISO 14021 aprakstīto 
metodiku). 
 
17. tabula. Atkarībā no reciklētā stikla satura piešķiramie punkti 

Reciklētā stikla saturs Punkti 

75–100 % 100 % punktu 

50–75 % 75 % punktu 

25–50 % 50 % punktu 

< 25 % 0 punktu 

 
Ir jānodrošina uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus norādītā redzamība naktī 
un atstarošana mitros apstākļos. 
 
 
Verifikācija 
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Pretendents iesniedz trešās personas verificētu dokumentāciju, ko izsniedzis 
stikla lodīšu ražotājs vai ražotāji un kur norādīta reciklētā masa attiecībā pret 
visu līguma izpildei izmantoto stikla lodīšu masu. Līguma piešķiršanas laikā 
vai pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma pretendents iesniedz trešās 
personas verificētu dokumentāciju, kurā aprakstīts minētās reciklētās masas 
aprēķins (saskaņā ar standartā ISO 14021 izklāstīto metodiku), kā arī trešās 
personas verificētu dokumentāciju par datiem, kas ir minētā aprēķina pamatā, 
ietverot vismaz dokumentus par partiju un rūpnīcas ražošanas kontroles 
sistēmu (kas darbojas saskaņā ar standartu EN 1423 vai līdzvērtīgu 
standartu1). 

1 Tas var būt standarts ISO 9001 vai nacionāla vai starptautiska shēma reciklētā satura 
izsekojamības verifikācijai. 
 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

1. Tehniskās konsultācijas un klātienes pārbaudes 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Darbuzņēmējs līgumslēdzējai iestādei vai darbuzņēmējiem sniedz tehniskas konsultācijas un norādījumus par būvobjektu, ietverot šādu informāciju: 

• metodiskais priekšraksts un substrātu sagatavošanas vadlīnijas; 
• metodiskais priekšraksts un produktu sagatavošanas vadlīnijas, tostarp aplēses par lietojumu uz m2; 
• produkta glabāšanas un uzklāšanas optimālie apstākļi, arī atbalsts uzklāšanas aprīkojuma izvēlē un izmantošanā; 
• riska mazināšanas pasākumi ar mērķi līdz minimumam samazināt vides piesārņojumu; 
• konsultācijas par neizlietotā produkta pienācīgu likvidēšanu. 

 
Pēc pieprasījuma tehniskās konsultācijas nodrošina arī līgumslēdzējas iestādes speciālistiem, kuri strādā objektā, vai darbuzņēmējiem vai nu klātienes 
apmeklējumu veidā (līgumslēdzēja iestāde apmeklējumu skaitu un tvērumu nosaka iepirkuma procedūras posmā), vai tehniskās palīdzības līnijas veidā 
(valodā, ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde). 
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Pretendents iesniedz dokumentāciju, kurā ietverta uzskaitītā informācija. To, ka tehniskās konsultācijas un atbalsts objektā ir sniegts apmierinoši, apstiprina 
ceļa apzīmēšanas produktu uzklāšanas speciālistu rakstiskas atsauksmes. 
 
 

3.4. Ceļa apzīmējumu uzklāšanas darbu līgumi 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Tādu būvdarbu līgumu piešķiršana, ar ko maksimāli palielina ceļa apzīmējumu ilgmūžību, 
vienlaikus līdz minimumam samazinot saistīto ietekmi uz vidi 

ATLASES KRITĒRIJI 
1. Pretendenta kompetence 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents pierāda profesionālo kompetenci šādās jomās atkarībā no piešķiramā līguma veida: 

• metodiskie priekšraksti, kas attiecas uz ceļa apzīmējumu efektīvu uzklāšanu objektā, tostarp aplēšu sagatavošana un speciāla aprīkojuma 
izmantošana; 

• metodiskie priekšraksti, kas attiecas uz substrātu sagatavošanu (attiecīgā gadījumā arī drošības procedūras tādu ceļa apzīmējumu noņemšanai, kas var 
saturēt svina pigmentu un uzskatāmi par bīstamiem, vai ceļa apzīmējumu augstspiediena noņemšanu);  

• metodiskie priekšraksti, kas attiecas uz ceļa apzīmējumu preparātu sagatavošanu un darbu ar tiem uzklāšanas laikā; 
• videi draudzīgāku produktu lietošana, tostarp produktu ar samazinātu GOS saturu lietošana; 
• noturīgu un augstu specifikāciju apdares līdzekļu lietošana atbilstoši relevantiem EN standartiem vai līdzvērtīgiem standartiem; 
• politika un atbalstošas pārvaldības sistēmas ar mērķi līdz minimumam samazināt ceļa apzīmējumu atkritumus, maksimāli palielināt atkritumu un 

neizlietoto ceļa apzīmējumu materiālu atkalizmantošanu vai reciklēšanu un nodrošināt to drošu likvidēšanu, kā arī citu ķimikāliju, piemēram, ceļa 
apzīmējumu noņemšanas aģentu, drošu likvidēšanu. 

 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz pierādījumus, proti, informāciju un atsauksmes par tādiem relevantiem līgumiem iepriekšējos piecos gados, kuru ietvaros tikuši īstenoti 
iepriekš minētie elementi. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
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1. Tādu ceļa apzīmējumu izmantošana, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Visus darbu līgumus izpilda, izmantojot ceļa apzīmējumu produktus, kas atbilst ES zaļā publiskā iepirkuma prasībām, kā noteikts ES ZPI pamatkritēriju 
tehnisko specifikāciju 4.3. iedaļā “Ceļa apzīmējumi”. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz apliecinošu dokumentāciju, ar ko apstiprina, ka izmantotie produkti atbilst iepriekš uzskaitītajiem kritērijiem. 
2. Atkritumu un neizlietoto ceļa apzīmējumu materiālu apsaimniekošana 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Pretendents iesniedz atkritumu apsaimniekošanas plānu attiecībā uz ceļa apzīmējumu materiālu pārpalikumiem no substrāta sagatavošanas un materiālu 
uzklāšanas. Plānā ietver: 

• ja jāveic demarķēšana — tā ceļa apzīmējumu materiāla potenciālā bīstamā satura novērtējumu, kas tiks noņemts no substrātiem, un, ja konstatēts 
risks, metodisko priekšrakstu riska mazināšanai ar drošām manipulācijām un likvidēšanu; 

• metodisko priekšrakstu, kā objektā tīrāms krāsošanas aprīkojums un kā glabājami atkritumi un neizlietotie ceļa apzīmējumu materiāli līdz drošai 
bīstamo atkritumu likvidēšanai; 

• pasākumus, kuru mērķis ir līdz minimumam samazināt atkritumus un neizlietoto ceļa apzīmējumu materiālu apjomu. 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentētu atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas ietver metodiskos priekšrakstus par drošu demarķēšanu, aprīkojuma tīrīšanu, darbu 
ar atkritumiem un neizlietotajiem ceļa apzīmējumu materiāliem un to likvidēšanu, kā arī to pasākumu aprakstu, kurus izmanto, lai līdz minimumam 
samazinātu atkritumu un neizlietoto ceļa apzīmējumu materiālu apjomu. 
Ceļa apzīmējumu materiālu atkritumu pārraudzība notiek atbilstoši līgums izpildes klauzulai. 

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
 1. Rezultātorientēti līgumi 

(Gadījumos, kad iepirkuma procedūra izsludināta par rezultātorientētiem 
ceļa apzīmējumu uzklāšanas un uzturēšanas ilgtermiņa līgumiem) 
 
Punktus piešķir atkarībā no tā, kāds ceļa apzīmējumu materiālu daudzums 
pēc aplēsēm būs vajadzīgs ceļa apzīmējumu kvalitātes uzturēšanai līguma 
darbības laikā. 
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Verifikācija 
Pretendents iesniedz dokumentu, kurā norādīts līgumā paredzētās 
programmas laikā nepieciešamo ceļa apzīmējumu materiālu paredzamais 
daudzums, kā arī izteiktas prognozes par nepieciešamo atkārtotas uzklāšanas 
reižu skaitu līguma darbības laikā. 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 
1. Ceļa apzīmējumu lietošanas un uzklāšanas pārvaldība 
(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 
 
Darbuzņēmējs iesniedz dokumentāciju par (attiecībā uz rezultātorientētiem līgumiem): 

• iepirkto ceļa apzīmējumu daudzumu; 
• faktisko ceļa apzīmējumu daudzumu, kas izmantots, lai izpildītu līguma specifikācijas. 

 
Darbuzņēmējs iesniedz dokumentāciju arī par atkritumiem un neizlietotajiem ceļa apzīmējumu materiāliem, ietverot informāciju par izsekošanu gadījumos, 
kad atkritumus un neizlietotos ceļa apzīmējumu materiālus: 

• atkalizmanto darbuzņēmējs; 
• atkalizmanto citas (ārējas) personas; 
• reciklē; 
• drošā veidā likvidē. 

 
Ja no substrāta jānoņem vecais ceļa apzīmējumu slānis, darbuzņēmējs iesniedz dokumentāciju arī par to, ka: 

• darbs ir noticis drošā veidā; 
• materiāls likvidēts drošā veidā kā bīstamie atkritumi. 

 
4. APRITES CIKLA IZMAKSAS 
Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izstrādē viens no svarīgākajiem aspektiem ir ņemt vērā videi nekaitīgāko produktu aprites cikla izmaksu analīzi 
attiecībā pret vidēja līmeņa produktiem tirgū. Izmaksu apsvērumi (no aprites cikla perspektīvas) publiskajā sektorā ir ļoti svarīgi, jo palīdz 
pamatot publiskos izdevumus. Dalībvalstis būtu jāaicina pieņemt lēmumus, kas būs izdevīgi ilgtermiņā. 
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Lai sniegtu publiskā iepirkuma veicējiem iespēju izraudzīties produktus, kas būs visizmaksefektīvākie, ir ieteicams izmantot produkta aprites 
cikla perspektīvu un aprites cikla izmaksu pieeju. Aprites cikla izmaksās ņem vērā visu (fizisko) produkta aprites ciklu no ražošanas līdz 
likvidēšanai. Atkarībā no aprites cikla izmaksu novērtējuma perspektīvas dažādu posmu izmaksas var aprēķināt ar lielāku vai mazāku precizitāti. 
Publiskā iepirkuma veicējiem aprites ciklā svarīgs ir izmantošanas posms, jo radīsies šādas izmaksas. Iepērkamā produkta ražošanas izmaksas 
nav jāaprēķina precīzi, jo attiecīgās izmaksas iepircējai iestādei tiks iekļautas galaprodukta cenā. 

Daudzu iepirkto preču, piemēram, datoru vai printeru, darbībai ir nepieciešama elektrība un patērējamās preces, kuru izmaksas mēdz pārsniegt 
preces sākotnējās pirkuma izmaksas. Krāsu un laku aprites cikla izmaksas parasti rodas tikai krāsošanas brīdī. Aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas galvenie apsvērumi: 

• iepirkuma un piegādes maksas (piem., piegādātās krāsas vai lakas cena litrā); 

• izpildes kritēriju ievērošanai nepieciešamā segtspēja (piem., krāsas daudzums, kas nepieciešams, lai noklātu noteiktu platību); 

• ilgmūžīgums (laiks starp pārkrāsošanām, kas vajadzīgas, lai ievērotu izpildes kritērijus); 

• likvidēšanas izmaksas (neizlietoto krāsu likvidēšana). 

 

Izmaksas, kas teorētiski varētu rasties, bet nav ņemtas vērā: 

• ārdarbiem paredzētām krāsām — ēkas siltumefektivitātes izmaiņas: 

o krāsas izvēle ir galvenais faktors, kas ietekmē siltumefektivitāti; 

• krāsošanas darba laika un aprīkojuma izmaksas: 

o būtu neiespējami precīzi noteikt izmaksas un izšķirt produktus, balstoties uz šo mainīgo lielumu; 

• papildu likvidēšanas izmaksas krāsotās virsmas darbmūža beigās: 

• maz ticams, ka izmantotā krāsa ietekmēs krāsoto virsmu krāsojuma likvidēšanas izmaksas; 

• iekšdarbiem paredzētām krāsām — enerģijas ietaupījums, ko dod telpas krāsojums gaišākā krāsā, kā dēļ mazāk jāizmanto mākslīgais 
apgaismojums. 
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Iepriekš minētajās izmaksās ietilpst arī vidiskās izmaksas, kuras parasti pēta sakarā ar vidiskajām eksternalitātēm, taču tās netika uzskatītas par 
relevantām ZPI kritēriju izstrādes atbalsta ziņojumam un analīzē iekļautas netika. Ir svarīgi uzsvērt, ka šajā kontekstā ir skaidrs: novērtējot 
kopējās izmaksas, nepietiek ņemt vērā tikai reklamēto krāsas cenu litrā vien. Veiktajā izpētē atklāts, ka uz aprites cikla izmaksām liela ietekme ir 
visiem pētītajiem faktoriem (iepirkuma izmaksas, segtspēja, apdares klājuma ilgmūžīgums un krāsu atkritumi), izņemot krāsas atkritumu 
likvidēšanas izmaksas. Konstatēts, ka lielākā daļa izmaksu, kas saistītas ar krāsas izšķērdējumiem, saistāmas ar iepērkamo papildu krāsu. 
Analīze arī liecina, ka iepirkuma izmaksas nevar skatīt izolēti un ka pat mēreni veiktspējas uzlabojumi var atsvērt papildu izmaksas, kas radīsies, 
pērkot dārgāku krāsu. Plašāku informāciju par izmaksu modelēšanu un konstatējumiem sk. pievienotajā tehniskajā ziņojumā. 
 
Jāņem vērā arī tas, ka, lai gan iepirktās krāsas vai lakas kvalitāte un izmaksas ir aprites cikla izmaksu galvenie faktori, ir būtiski ņemt vērā arī 
uzklāšanas un izmantošanas posma ietekmi. Krāsotās virsmas darbmūžu var ievērojami paildzināt virsmu pareiza tīrīšana un priekšapstrāde, kas 
var būt izmaksefektīvs pasākums. Prasmīgiem dekoratīvās apdares veicējiem būtu jāspēj uz piemērotām virsmām nodrošināt reklamēto segtspēju 
un izturīgu apdari, kas kalpos ilgi, bet dekoratīvās apdares veicēji, kas nav tik prasmīgi, var izmantot vairāk krāsas, nekā nepieciešams, un 
rezultāts var nebūt tik ilgmūžīgs. Tas nozīmē, ka darbaspēka izmaksu ietaupījums ne vienmēr garantē aprites cikla izmaksu ietaupījumu. 
 
Iepriekš minētie vispārējie apsvērumi ir sagatavoti par dekoratīvajām krāsām, taču attiecas arī uz ceļa apzīmējumiem; vispārējo aprites cikla 
izmaksu noteicošie faktori ir noturība un laiks starp pārkrāsošanas/atsvaidzināšanas reizēm. 
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Pielikumi 
 
1. pielikums. Tehniskās definīcijas, kas saistītas ar krāsu un/vai ceļa apzīmējumu specifikācijām 
 

1) “Baltas un gaišas krāsas” ir krāsas, kuru trihromatiskā vērtība (Y vērtība) ir > 70 %. 

2) “Spīdīgas krāsas” ir krāsas, kurām pie 60° krišanas leņķa atstarošanas vērtība ir ≥ 60. 

3) “Pusmatētas krāsas” (arī “pusspīdīgas krāsas”) ir krāsas, kurām pie 60° vai 85° krišanas leņķa atstarošanas vērība ir < 60 un ≥ 10. 

4) “Matētas krāsas” ir krāsas, kurām pie 85° krišanas leņķa atstarošanas vērtība ir < 10. 

5) “Stipri matētas krāsas” ir krāsas, kurām pie 85° krišanas leņķa atstarošanas vērtība ir <5. 

6) “Caurspīdīga” un “puscaurspīdīga” ir plēvīte, kuras kontrastainuma koeficients ir < 98 %, ja nenožuvušās plēvītes biezums ir 120 μ. 

7) “Necaurspīdīga” ir plēvīte, kuras kontrastainuma koeficients ir > 98 %, ja nenožuvušās plēvītes biezums ir 120 μ.  

8) “Gaistoši organiskie savienojumi” (GOS) ir jebkuri organiskie savienojumi, kuru sākotnējā viršanas temperatūra standartapstākļos pie 101,3 kPa 
spiediena ir mazāka par vai vienāda ar 250 °C, kā definēts Direktīvā 2004/42/EK, un kuri kapilārajā kolonnā eluē līdz n-tetradekānam (C14H30) 
(ieskaitot). 

9) “Vāji gaistoši organiskie savienojumi” (VGOS) ir jebkuri organiskie savienojumi, kuru viršanas temperatūra standartapstākļos pie 101,3 kPa 
spiediena ir lielāka par 250 °C, bet mazāka par 370 °C un kuri kapilārajā kolonnā eluē ar aiztures diapazonu no n-tetradekāna (C14H30) (neieskaitot) 
līdz n-dokozānam (C22H46) (ieskaitot). 
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2. pielikums. Formaldehīda testēšana 
 
Prasība Pārskata metode 

Piemēro kopējo formaldehīda 
robežvērtību 0,0010 % (masas), ja vien 
nav piemērojama atkāpe (sk. nākamo 
rindu).  

Izmanto Merkokana metodi. Ja rezultāts ir neskaidrs, koncentrāciju tarā apstiprina ar augstas izšķirtspējas 
šķidrumhromatogrāfiju (HPLC). 

Augstāku formaldehīda robežvērtību 
0,010 % (masas) izmanto šādos 
gadījumos: 
 

(i) ja konservanti, kas ir formaldehīda 
donori, ir vajadzīgi kā tarā 
izmantojami konservanti konkrētu 
paveidu krāsu un laku aizsardzībai un 
ja formaldehīda donoru izmanto 
izotiazolinona konservantu vietā;  
 

(ii) ja formaldehīda donoru funkcija ir 
nevis tarā izmantojamiem 
konservantiem, bet polimēru 
dispersijām (saistvielām), kas satur 
formaldehīda atlikumus.  

Formaldehīda koncentrācijas noteikšana tarā ar analīzes palīdzību, izmantojot VdL-RL 03 vai augstas 
izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfiju (HPLC). 

Iekšdarbiem paredzētas krāsas un lakas: noteikšana ar analīzi, izmantojot ISO 16000-31. Emisiju apjoms pēc 
pirmās uzklāšanas nedrīkst pārsniegt 0,25 ppm, un 24 stundas pēc pirmās uzklāšanas tam jābūt mazākam nekā 
0,05 ppm.  

Uzskata, ka sākotnējā uzklāšana ir notikusi tad, kad testa kamerā ir panākta stabila gaisa sajaukšanās. Ieteicams 
stabilu gaisa sajaukšanos ar ventilatoru panākt 1 stundā. 
Visos gadījumos rezultātus koriģē, dalot rezultātus ar 2, lai atspoguļotu ventilācijas rādītāju 1,0 gaisa maiņa 
stundā.  Tas nodrošina, ka rezultāti atspoguļo standartā EN 717-1 minētos kameras apstākļus, kas ir emisijas 
robežvērtību pamatā. 
 

1 Pastāv līdzvērtīgi standarti, kurus var izmantot, konkrētāk, CEN/TS 16516, ar ko plānots aizstāt ISO 16000 sēriju.
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3. pielikums. VGOS testēšanas metožu marķieri un izmaiņas  
 

Vadlīnijas, kā noteikt vāji gaistošus organiskos savienojumus (VGOS), izmantojot ISO 11890-2 (2013) (tvēruma paplašināšana) 

Tvērums 

Ar šīm vadlīnijām  ISO 11890-2 specifikācijas tiek interpretētas tā, lai ļautu veikt testu, ar kuru kvantificētu krāsas VGOS saturu, vai nu atsevišķi, vai kopā ar 
ISO 11890-2 GOS testu ar mērķi izvērtēt atbilstību ES ekomarķējuma prasībām. Tāpēc šīs vadlīnijas būtu jāizmanto kopā ar ISO 11890-2, taču priekšroku 
dodot mainītajai paraugu sagatavošanas metodei, aparatūrai un parametriem. 

Paraugu sagatavošana 

Izmanto parauga atšķaidīšanai piemērotu organisko šķīdinātāju. Tā tīrība ir vismaz 99 % masas.  Ieteicamais atšķaidīšanai paredzētais šķīdinātājs ir 100 % 
metanols. Ja nepieciešams, paraugu var maisīt 30 minūtes, lietojot ultraskaņu, lai nodrošinātu viendabīgu šķidrumu, vai mehāniski maisīt divas stundas; pēc 
tam jāveic centrifugēšana vai filtrēšana ar politetrafluoretilēna tipa filtriem krāsām, kas satur lielas, neizšķīdušas daļiņas. Ja ar 100 % metanolu viendabīgu 
šķidrumu iegūt nevar, izmanto citu piemērotu atšķaidīšanai paredzētu šķīdinātāju, piemēram, acetonitrilu vai tetrahidrofurānu.   

Piezīme. 

Izmantojamie marķiersavienojumi ir n-tetradekāns (n-C14) un n-dokozāns (n-C22). Var būt nepieciešams sagatavot šos savienojumus saturošu marķieršķīdumu acetonā, jo n-dokozāna šķīdība 
acetonitrilā ir ierobežota. 

Aparatūra 

Kapilārā kolonna  

— Vēlamā kolonna ir kausēta kvarca kolonna ar 5 % fenila un 95 % dimetilpolisiloksāna apvalku (daļēji polāra, DB5 vai līdzvērtīga). 

— Drīkst izmantot kolonnu ar 100 % demetilpolisiloksāna apvalku (nepolāra, DB1 vai līdzvērtīga), ja var pierādīt, ka tā dod labākus rezultātus attiecībā uz 
galvenokārt nepolārām krāsas sastāvdaļām.   

Piezīme. 

Izvēlas piemērotu kolonnas garuma (30 m vai 60 m), diametra un temperatūras programmas kombināciju, lai parauga un marķieru savienojumi eluētu secībā, kas atbilst to viršanas 

temperatūrai augošā secībā. Kolonnu, kas ir 60 m gara, var izmantot, lai uzlabotu eluēšanas secību daļēji polārās kolonnās. 

Krāsns 
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— Krāsns sākotnējā temperatūra:   40–100 °C 

— Izotermiskais izturēšanas laiks:   2–5 min 

— Karsēšanas ātrums:     3–20 °C/min 

— Krāsns galīgā temperatūra:    280–325 °C 

— Izotermiskais izturēšanas laiks:   >2 min 

— Plūsma kolonnā:   1–2 ml/min 

Detektors  

— Identifikācija ar masspektrometru 

— Kvantifikācija ar liesmas jonizācijas detektoru 

— Liesmas jonizācijas detektora temperatūra:   krāsns galīgā temperatūra vai augstāka temperatūra 

Nesējgāze  

— Hēlijs 

Karstās inžekcijas sistēma  

— Inžektora temperatūra:   250–280 °C 

— Inžekcijas tilpums    1–2 µl 

Kalibrēšana 

— Vēlamais iekšējais standarts VGOS maksimumu kvantifikācijai ir n-tetradekāns (n-C14)  

— Lai panāktu labākas atgūšanas vērtības, analizējot ūdens bāzes krāsas, var izmantot alternatīvu iekšējo standartu, proti, 1,2-dietoksietānu (pazīstams arī 
kā etilēnglikoldietilēteris) 
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Piezīme.  

Ja kalibrēšanas procedūras veic pienācīgā veidā, iekšējā standarta izvēlei nebūtu jāietekmē testēšanas rezultāti. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai iekšējais standarts nedublētu vai neslēptu 
smailes, kuru cēlonis ir pats paraugs. Tādēļ hromatogrammā tas pilnībā jānošķir no citām smailēm. Tādējādi iespējams izvēlēties no plaša iekšējo standartu kopuma, taču iekšējie standarti, 
kuriem ir ļoti zema viršanas temperatūra (piem., acetons) vai ļoti augsta viršanas temperatūra (C22 utt.), jāizslēdz, lai inžektorā izvairītos no diskriminācijas efekta.  

— Visus VGOS identificē iespēju robežās, un pēc tam veic kvantifikāciju ar autentiskajiem kalibrēšanas standartiem, kā attiecībā uz GOS noteikts standartā 
ISO 11890-2, vai izmantojot relatīvos atbildes koeficientus. 

— Atlikušos nezināmos VGOS maksimumus kvantificē, izmantojot dietiladipāta atbildes koeficientu, ko izsaka dietiladipāta ekvivalentos 

 

Ir visai iespējams, ka standarts ISO 11890-2 kritēriju derīguma perioda laikā tiks pārskatīts un ka tā tvērums tiks paplašināts, tajā paredzot arī VGOS 
testēšanas metodi. Tāpēc šīs vadlīnijas izmanto starpposmā līdz standarta pārskatīšanai. 
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4. pielikums. Savienojumi, uz kuriem attiecas atbrīvojums 
 

− metāns, 
− etāns,  
− metilēnhlorīds (dihlormetāns), 
− 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms),  
− 1,1,2-trihlor-1,2,2-trifluoretāns (CFC-113),  
− trihlorfluormetāns (CFC-11),  
− dihlordifluormetāns (CFC-12),  
− hlordifluormetāns (HCFC-22),  
− trifluormetāns (HFC-23),  
− 1,2-dihlor-1,1,2,2,-tetrafluoretāns (CFC-114),  
− hlorpentafluoretāns (CFC-115),  
− 1,1,1-trifluor-2,2-dihloretāns (HCFC-123),  
− 1,1,1,2-tetrafluoretāns (HFC-134a),  
− 1,1-dihlor-1-fluoretāns (HCFC-141b),  
− 1-hlor-1,1-difluoretāns (HCFC-142b),  
− 2-hlor-1,1,1,2,-tetrafluroetāns (HCFC-124),  
− pentafluoretāns (HFC-125),  
− 1,1,2,2-tetrafluoretāns (HFC-134),  
− 1,1,1-trifluoretāns (HFC-143a),  
− 1,1-difluoretāns (HFC-152a),  
− parahlorbenzotrifluorīds (PCBTF),  
− cikliski, sazaroti vai lineāri pilnīgi metilēti siloksāni,  
− acetons,  
− perhloretilēns (tetrahloretilēns),  
− 3,3-dihlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropāns (HCFC-225ca),  
− 1,3-dihlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropāns (HCFC-225cb),  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluorpentāns (HFC 43-10mee),  
− difluormetāns (HFC-32),  

− etilfluorīds (HFC-161),  
− 1,1,1,3,3,3-heksafluorpropāns (HFC-236fa),  
− 1,1,2,2,3-pentafluorpropāns (HFC-245ca),  
− 1,1,2,3,3-pentafluorpropāns (HFC-245ea),  
− 1,1,1,2,3-pentafluorpropāns (HFC-245eb),  
− 1,1,1,3,3-pentafluorpropāns (HFC-245fa),  
− 1,1,1,2,3,3-heksafluorpropāns (HFC-236ea),  
− 1,1,1,3,3-pentafluorbutāns (HFC-365mfc),  
− hlorfluormetāns (HCFC-31),  
− 1-hlor-1-fluoretāns (HCFC-151a),  
− 1,2-dihlor-1,1,2-trifluoretāns (HCFC-123a),  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-metoksi-butāns (C4F9OCH3 vai HFE-

7100), 
− 2-(difluormetoksimetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropāns 

((CF3)2CFCF2OCH3),  
− 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutāns (C4F9OC2H5 vai HFE-

7200),  
− 2-(etoksidifluormetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropāns 

((CF3)2CFCF2OC2H5),  
− metilacetāts, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-metoksipropāns (n-

C3F7OCH3, HFE-7000),  
− 3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-

(trifluormetil)heksāns (HFE-7500),  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropāns (HFC 227ea),  
− metilformiāts (HCOOCH3),  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluor-3-metoksi-4-trifluormetilpentāns 

(HFE-7300),  
− propilēnkarbonāts,  
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− dimetilkarbonāts,  
− trans-1,3,3,3-tetrafluorpropēns,  
− HCF2OCF2H (HFE-134),  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2),  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13),  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x vai H-Galden ZT 

130 (vai 150, vai 180)),  
− trans-1-hlor-3,3,3-trifluorprop-1-ēns,  
− 2,3,3,3-tetrafluorpropēns,  
− 2-amino-2-metil-1-propanols,  
− etilacetāts, 
− butilacetāts, 
− kā arī perfluorogļūdeņraža savienojumi, kas ietilpst šādās klasēs: 

 cikliski, sazaroti vai lineāri pilnīgi fluorēti alkāni; 
 cikliski, sazaroti vai lineāri pilnīgi fluorēti ēteri bez 

vairākkāršām saitēm; 
 cikliski, sazaroti vai lineāri pilnīgi fluorēti terciārie amīni 

bez vairākkāršām saitēm, kā arī 
 sēru saturoši perfluorogļūdeņraži bez vairākkāršām saitēm 

un ar sēra saitēm tikai ar oglekli un fluoru. 

 


