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1 IEVADS 
 
ES zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji ir izstrādāti, lai publiskajām iestādēm atvieglotu tādu preču, pakalpojumu un darbu iepirkšanu, kuriem ir 
samazināta ietekme uz vidi. Šo kritēriju izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu (daļēji 
vai pilnībā) ar minimāliem labojumiem integrēt savā konkursa dokumentācijā. Pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšanas publiskajām 
iestādēm ieteicams pārbaudīt to pieejamo preču, pakalpojumu un darbu piedāvājumu, kurus tās plāno iepirkt tirgū, kurā tās darbojas. Ja līgumslēdzēja 
iestāde paredz izmantot šajā dokumentā ieteiktos kritērijus, tai jānodrošina atbilstība ES publiskā iepirkuma tiesību aktu prasībām (skatīt, piemēram, 
Direktīvas 2014/24/ES 42., 43. pantu, 67. panta 2. punktu vai 68. pantu un līdzīgus noteikumus citos ES publiskā iepirkuma tiesību aktos). Praktiska 
informācija par šo jautājumu ir sniegta arī 2016. gada rokasgrāmatā par zaļo iepirkumu, kas pieejama vietnē 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Šajā dokumentā ir norādīti ES ZPI kritēriji publiskās telpas uzturēšanai. Pievienotajā tehniskajā pārskatā ir sniegts pilnīgs šo kritēriju atlases loģiskais 
pamatojums un atsauces uz papildu informāciju. Kritēriji ir iedalīti šādās grupās: atlases kritēriji, tehniskās specifikācijas, piešķiršanas kritēriji un 
līguma izpildes klauzulas. Ir divu veidu kritēriji: 

• pamatkritēriji — izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz produkta ekoloģisko raksturlielumu galveno jomu vai jomām, un to 
mērķis ir minimizēt uzņēmumu administratīvās izmaksas; 

• visaptverošie kritēriji — izstrādāti tā, lai ņemtu vērā vairāk aspektu vai augstāku ekoloģisko raksturlielumu līmeni, un tie ir paredzēti 
iestādēm, kas vēlas dot lielāku ieguldījumu vides un inovācijas mērķu sasniegšanā. 

Formulējumu “pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi” iekļauj tad, ja abu veidu kritēriji ir vienādi. 
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1.1 Definīcija un darbības joma 
 
Produktu grupa “publiskās telpas uzturēšana” ietver šāda veida publisko telpu: 

- ielas, ceļi, avēnijas un bulvāri,  
- veloceliņi,  
- gājēju zonas, tostarp ietves, pazemes pārejas, kāpnes, laukumi utt., 
- cilvēka izveidoti dārzi un parki, 
- strūklakas, ezeri un dīķi. 

 
Produktu grupa “publiskās telpas uzturēšana” neaptver : 

- dabiskus parkus un mežus, 
- ostas, kanālus, piekrastes joslas utt. 

 
Produktu grupa “publiskās telpas uzturēšana” neietver šādas darbības: 

- ceļu segas un ielu mēbeļu nomaiņa, 
- apūdeņošanas sistēmu, strūklaku, ielu nosaukumu plāksnīšu, ielu mēbeļu un mehāniska aprīkojuma (piemēram, vārtu) remonts vai nomaiņa, 
- notekūdeņu sistēmas uzturēšana, 
- krāsošanas un pārkrāsošanas darbi. 

 
Produktu grupa “publiskās telpas uzturēšana” ietver turpmāk norādītās kategorijas, kā arī to attiecīgos kopējās publiskā iepirkuma vārdnīcas (CPV) 
kodus. Šie kodi nosaka vienotu klasifikācijas sistēmu publiskajam iepirkumam, lai standartizētu atsauces, ko izmanto līgumslēdzējas iestādes un 
organizācijas iepirkuma līgumu aprakstīšanai. Produktu grupā “publiskās telpas uzturēšana” iekļautās kategorijas un to attiecīgie CPV kodi aptver 
turpmāk uzskaitīto. 
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1. kategorija “Āra tīrīšanas līdzekļu un pakalpojumu iegāde”. 
- “Āra tīrīšanas līdzekļi” ietver turpmāk uzskaitīto: 

o universāli tīrīšanas līdzekļi;   
o ceļu uzturēšanas materiāli ziemas apstākļos (sniega un ledus kausēšanai), CPV kods 44113910-7;  
o sāls ceļu kaisīšanai, CPV kods 34927100-2; 
o materiāli / piederumi / mehāniskas daļas, piemēram, sukas, ruļļi utt. 

-  “Āra tīrīšanas pakalpojumi”. Šie pakalpojumi ir turpmāk norādītie pakalpojumi un pakalpojumi, uz kuriem attiecas turpmāk norādītie CPV 
kodi: 
o ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 90610000:  

 mehāniska un manuāla ietvju, veloceliņu, ceļu (asfalta, ceļa klātnes) un ceļmalu (nomaļu, apmaļu un zaļo zonu) slaucīšana;  
o atkritumu urnu tīrīšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 90918000: 

 drazu savākšana no zemes; 
 drazu savākšana no atkritumu tvertnēm un šķirošana; 

o mehāniska un manuāla tīrīšana ar ūdens strūklu atbilstoši CPV kodiem 42924730 “spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti” un 
42924740-8 “augstspiediena tīrīšanas aparāti”: 
 fasāžu/virsmu tīrīšana; 

o grafiti notīrīšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 90690000: 
 grafiti notīrīšana; 

o sniega tīrīšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 90620000 un ledus tīrīšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 90630000: 
 sniega un ledus tīrīšana no ietvēm, veloceliņiem un ceļiem; 

o strūklaku, ezeru un dīķu tīrīšana; 
o tīrīšana pēc dabiskiem laikapstākļu notikumiem (piemēram, vētras, spēcīga lietus vai spēcīgas snigšanas). 

 
2. kategorija “Dārzkopības produktu un pakalpojumu iegāde”. 

- “Dārzkopības produkti” ietver turpmāk uzskaitīto: 
o augsnes ielabotāji; 
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o dekoratīvie augi; 
o apūdeņošanas sistēmas; 
o herbicīdi un pesticīdi. 

- “Dārzkopības pakalpojumi”. Šie pakalpojumi ir turpmāk norādītie pakalpojumi un pakalpojumi, uz kuriem attiecas turpmāk norādītie CPV 
kodi: 

o koku atzarošana atbilstoši CPV kodam 77341000; 
o dzīvžogu apgriešana atbilstoši CPV kodam 77342000;  
o stādīšana un augu un koku nomaiņa — floristikas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 77330000, stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un 

potzari atbilstoši CPV kodam 03121100, mežsaimniecības produkcija atbilstoši CPV kodam 03440000, dekoratīvie augi, stiebrzāles, 
sūnas un ķērpji atbilstoši CPV kodam 03441000, stādi atbilstoši CPV kodam 03451000, ziedoši viengadīgie stādi atbilstoši CPV kodam 
03451100, puķu sīpoli atbilstoši CPV kodam 03451200, krūmi atbilstoši CPV kodam 03451300, koki atbilstoši CPV kodam 03452000, 
apzaļumošanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 77314100, sēšanas pakalpojumi atbilstoši CPV kodam 77315000; 

o mēslojums; 
o nezāļu apkarošana un pesticīdu lietošana — daļēji atbilstoši CPV kodam 77312000 “nezāļu ravēšanas pakalpojumi”; 
o mauriņa nomaiņa; 
o manuāla un automātiska apūdeņošana. 

 
3. kategorija “Mašīnu un tehnikas pakalpojumu iegāde”. 

- “Dārzkopības produkti”, kas definēti Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas regulā (Regula (ES) 2016/1628), Mašīnu direktīvā (Direktīva 
2006/42/EK) un Direktīvā par trokšņa emisiju vidē (Direktīva 2000/14/EK) (I pielikums, 46. punkts). “Mašīnas” ietver turpmāk uzskaitīto: 

o zāles plāvēji (tostarp stumjamie zāles pļāvēji vai  mauriņa traktori);  
o irdinātāji;  
o ķēdes motorzāģi; 
o krūmgrieži; 
o zāliena apgriešanas mašīnas (trimmeri) / zāliena malu apgriešanas mašīnas (trimmeri); 
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o dzīvžogu apgriešanas mašīnas (trimmeri); 
o dārza šķēres un līdzīgas ar roku darbināmas mašīnas; 
o lapu savācēji un lapu pūtēji; 
o motorizēti kapļi; 
o ejoša lietotāja vadīti pašgājēji kultivatori; 
o sasmalcinātāji/šķeldotāji (atbilstoši definīcijai, kas piemērojama dārzkopības aprīkojumam un izklāstīta Trokšņa direktīvā (Direktīva 

2000/14/EK)); 
o pašgājēji vai kompaktie slaucītāji; 
o izkliedētāji; 
o pašgājēji sniega pūtēji. 

 

- “Tehnikas pakalpojumi”. Šie pakalpojumi ir pakalpojumi, kuru sniegšanai ir vajadzīgas mašīnas (kā definēts ZPI kritērijos) publiskās telpas 
uzturēšanai. Uzturēšanas darbība ietver turpmāk uzskaitīto: 

o dārzkopības pakalpojumi; 
o āra tīrīšanas pakalpojumi. 

 
4. kategorija “Transportlīdzekļu un pakalpojumu sniegšanai paredzēta autoparka iegāde”. 

- “Transportlīdzekļi” ietver turpmāk norādīto:  
o lielas noslodzes transportlīdzekļi, proti, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi, kā definēts Direktīvā 2007/46/EK; 
o īpašam nolūkam paredzēti transportlīdzekļi un citi speciālie transportlīdzekļi, kā definēts Direktīvā 2007/46/EK; 
o ielu tīrīšanas transportlīdzekļi (pie kravas automobiļiem piemontēti slaucītāji); 
o transportlīdzekļi neietver kompaktos slaucītājus un izkliedētājus, kas tiek uzskatīti par autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku. 

 

- “Autoparka un transportlīdzekļu pakalpojumi”. Ja pakalpojumi, kas paredz transportlīdzekļu izmantošanu, tiek sniegti kā ārpakalpojumi, ir 
ieteikti kritēriji attiecībā uz autoparku, ko izmanto pakalpojuma sniegšanai. 
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5. kategorija “Vienoti kritēriji pakalpojumu kategorijām”. 

- Šie kritēriji ir definēti, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji un to darbinieki ir kompetenti īsteno vidiskās vadības pasākumus, tādējādi 
popularizējot darbību paraugpraksi   

 (informāciju un papildu tehniskās definīcijas skatīt tehniskajā pārskatā). 
 

1.2 Vispārīga piezīme par verifikāciju 
 
Nelielam kritēriju skaitam ierosinātais verifikācijas līdzeklis ir testa ziņojumu iesniegšana. Katram kritērijam ir norādītas atbilstošās testēšanas 
metodes. To, kurā posmā jāiesniedz minētie testēšanas rezultāti, nosaka publiskā iestāde. Kopumā šķiet, ka nav vajadzīgs jau sākumā pieprasīt 
testēšanas rezultātus no visiem pretendentiem. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām iestādēm, piedāvājumu iesniegšanas laikā par 
pietiekamu var uzskatīt pašdeklarāciju. Vēlāk ir pieejamas dažādas iespējas attiecībā uz minēto testu veikšanas nepieciešamību un laiku. 
 

a) Piedāvājuma iesniegšanas posmā. 
Vienreizējas piegādes līgumu gadījumā šos pierādījumus var pieprasīt no pretendenta, kurš iesniedz ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja 
pierādījumi ir uzskatāmi par pietiekamiem, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par nepietiekamiem vai 
neatbilstošiem: 

i) ja verifikācijas līdzeklis attiecas uz tehnisku specifikāciju, minēto pierādījumu pieprasa no pretendenta, kura piedāvājums saņēmis 
nākamo augstāko vērtējumu un kuru varētu apsvērt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai; 

ii) ja verifikācijas līdzeklis attiecas uz piešķiršanas kritēriju, piešķirtos papildpunktus dzēš un piedāvājumu sarindojumu pārkārto pēc 
novērtējuma pārrēķināšanas ar visām no tā izrietošajām sekām. 
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Testa ziņojums apliecina, ka ir testēta izstrādājuma parauga, nevis līguma ietvaros faktiski piegādāto izstrādājumu atbilstība noteiktām 
prasībām. Pamatlīgumu gadījumā situācija var būt atšķirīga. Šis scenārijs ir sīkāk aplūkots nākamajā punktā par līguma izpildi un turpmāk 
tekstā sniegtajos papildu skaidrojumos. 
 

b) Līguma izpildes laikā. 
Testēšanas rezultātus var pieprasīt par vienu vai vairākiem izstrādājumiem, 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. 
Ieteicams skaidri noteikt līguma izpildes klauzulas. Tajās būtu jānosaka, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības veikt nejauši izvēlētu 
izstrādājumu verifikācijas testus jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Ja minēto testu rezultāti liecina, ka piegādātie izstrādājumi neatbilst 
kritērijiem, līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga piemērot sodus un var izbeigt līgumu. Dažas publiskās iestādes ietver nosacījumus, ka gadījumā, ja 
testos noskaidrojas, ka izstrādājums to prasībām atbilst, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai iestādei, bet tad, ja prasības nav izpildītas, 
izmaksas ir jāsedz piegādātājam. 
Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad jāsniedz pierādījumi, ir atkarīgs no konkrētajiem līguma nosacījumiem: 

i) ja pamatlīgums ir noslēgts ar vienu tirgus dalībnieku un atsevišķie piegādājamie izstrādājumi ir noteikti pamatlīguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas laikā, un vēlāk tiek noteikts tikai vajadzīgo vienību skaits, piemēro tos pašus apsvērumus kā vienreizējas piegādes līgumu 
gadījumā atbilstoši iepriekš aprakstītajam; 

ii) ja pamatlīguma ietvaros iepriekš atlasa vairākus potenciālos piegādātājus un tad rīko konkursus starp tiem, pretendentiem šajā sākotnējā 
priekšatlases posmā var būt tikai jāapliecina savas spējas piegādāt izstrādājumus, kas atbilst pamatlīgumā noteiktajām minimālajām 
veiktspējas prasībām. Attiecībā uz izrietošajiem pieprasījumlīgumiem (vai pasūtījumiem), kuri tiek piešķirti pēc konkursa, kas noticis 
starp iepriekš atlasītajiem piegādātājiem, piemēro tos pašus apsvērumus, kas norādīti iepriekš a) un b) apakšpunktā, ja konkursā ir 
jāpierāda atbilstība papildu prasībām. Ja konkursa rezultātus nosaka tikai cena,  būtu jāapsver iespēja veikt pārbaudi līguma izpildes 
posmā. 
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Jāņem vērā arī tas, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem citi atbilstīgi pierādījumi. Tie 
var būt ražotāja tehniskā dokumentācija, ja attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav piekļuves šādiem testa ziņojumiem vai nav iespējams tos 
iegūt attiecīgajos termiņos. Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais ekonomikas dalībnieks un ka šis 
ekonomikas dalībnieks pierāda, ka darbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošinājis, atbilst tehniskajās specifikācijās izklāstītajām prasībām 
vai kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Ja ir atsauce uz konkrētas, par testu veikšanu atbildīgās atbilstības 
novērtēšanas struktūras,  sagatavotu sertifikātu / testa ziņojumu, līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem arī citu līdzvērtīgu novērtēšanas struktūru 
izdoti sertifikāti / testa ziņojumi. 
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2 ĀRA TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻU UN PAKALPOJUMU GALVENIE VIDISKĀS IETEKMES FAKTORI 
 
Turpmāk norādītajā tabulā, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, ir apkopoti āra tīrīšanas līdzekļu un pakalpojumu galvenie 
vidiskās ietekmes faktori aprites cikla griezumā (papildu informāciju skatīt tehniskajā pārskatā). Tajā pašā tabulā ir raksturota arī ES ZPI pieeja 
attiecībā uz to, ko vajadzētu darīt, lai šo ietekmi samazinātu. 

1. Āra tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi 

Būtiskākie faktori, kam ir ietekme uz vidi izstrādājumu aprites 
ciklā  ES ZPI pieeja 

• Tīrīšanas līdzekļu sastāvs un izmantotās izejvielas, 
tīrīšanas līdzekļu un vienreizlietojamo tīrīšanas 
piederumu izgatavošana un ekspluatācijas laika 
beigas 

• Enerģijas un ūdens patēriņš 
tīrīšanas līdzekļu un energoiekārtu lietošanas posmā 

• Notekūdeņu novadīšana saistībā ar tīrīšanas līdzekļu 

lietošanu 

• Radītie atkritumi (cietie un šķidrie) 

• Fizisku struktūru un transportlīdzekļu korozija 
saistībā ar tīrīšanas līdzekļu lietošanu  
 

 • Pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzējs būtu apguvis pamatprasmes 
un piemērotu galvenos vides vadības pasākumus un praksi 

• Pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēja personāls tiktu atbilstoši un 
bieži apmācīts 

• Pieprasīt, lai tiktu izmantoti tīrīšanas līdzekļi, kuriem ir 
samazināta ietekme 
uz vidi 

• Veicināt koncentrētu tīrīšanas līdzekļu iegādi 
• Pieprasīt, lai tiktu piegādātas patērējamas preces, kurām ir 

samazināta 
ietekme uz vidi 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 
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Sīkāka informācija par publiskās telpas uzturēšanu, tostarp par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem un tehniskajiem avotiem, kas izmantoti kā 
pierādījumi, ir pieejama tehniskajā pārskatā. 
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2.1 ES ZPI KRITĒRIJI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻU UN PAKALPOJUMU IEGĀDEI (1. KATEGORIJA) 
 

2.1.1 ES ZPI KRITĒRIJI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻU IEGĀDEI  
 

2.1.1.1 Priekšmets 
PRIEKŠMETS 

Vidi mazietekmējošu āra tīrīšanas līdzekļu un tīrīšanas pakalpojumu iegāde. 
 

2.1.1.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji āra tīrīšanas līdzekļu iegādei 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (TS) 

TS1. Vidi mazietekmējošu āra tīrīšanas līdzekļu izmantošana 
1. Neviens izmantotais tīrīšanas līdzeklis nedrīkst būt klasificēts un 
marķēts kā akūti toksisks, toksisks īpašam mērķorgānam, kā elpceļu vai 
ādas sensibilizators, kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajai 
sistēmai, bīstams videi vai uzliesmojošs atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu (CLP regula), kā parādīts 1. tabulā turpmāk. 
1. tabula. 

Akūts toksiskums 
(akūts toks.) 

Akūts toks. 1, akūts toks. 2 
Akūts toks. 3 

Toksiska ietekme 
uz īpašu 

STOT RE 1 vai 2 
 

TS1. Vidi maz ietekmējošu āra tīrīšanas līdzekļu izmantošana 
1. Visiem tīrīšanas līdzekļiem gadā atbilstoši iegādes apjomam jāatbilst 
ES ekomarķējuma 4. kritērijam par aizliegtām un ierobežota lietojuma 
vielām attiecībā uz cietā seguma tīrīšanas līdzekļiemb. 
2. Attiecīgā gadījumā tīrīšanas līdzekļiem ir jābūt ieteicamajām 
dozēšanas sistēmām (piemēram, sūknim, cilindram ar iedaļām). 
Dozēšanas sistēmas tehnisko datu lapā ir jānorāda deva un dozēšanas 
ierīce.  
 

 
Verifikācija 
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mērķorgānu — 
atkārtota 
ekspozīcija (STOT 
RE)   
Toksiska ietekme 
uz īpašu 
mērķorgānu — 
vienreizēja 
ekspozīcija (STOT 
SE)   

 
 
STOT SE 1, 2 vai 3 

Kancerogenitāte 
(kancerog.) 

Kancerog. 1A, kancerog. 1B, kancerog. 2 

 Mutagenitāte 
dīgļšūnām (mutag.) 

Mutag. 1A, mutag. 1B, mutag. 2 

 Reproduktīvā 
toksicitāte (reprod.) 

Reprod. 1A, reprod. 1B, reprod. 2 

Bīstamība 
ūdensvidei (ūdens) 

Ūdens, akūta 1; ūdens, hroniska 1 vai 2  

Elpceļu 
sensibilizācija 
(elpc. sensib.) 

Elpc. sensib. 1, 1A vai 1B 

Ādas sensibilizācija 
(ādas sensib.) 

Ādas sensib. 1, 1A vai 1B 

 
 
2. Attiecīgā gadījumā tīrīšanas līdzekļiem ir jābūt ieteicamajām 

1. Pretendentam jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim kritērijam, ko 
pamato materiālu drošības datu lapas. Līdzekļi, kuri saņēmuši attiecīgo 
ISO I tipa ekomarķējumu, kurš apliecina atbilstību tām pašām prasībām, 
ir uzskatāmi par atbilstošiem.  
2. Pretendentam jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim kritērijam, ko 
pamato tehnisko datu lapas. 
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dozēšanas sistēmām (piemēram, sūknim, cilindram ar iedaļām). 
Dozēšanas sistēmas tehnisko datu lapā ir jānorāda deva un dozēšanas 
ierīce.  
 

Verifikācija 
1. Pretendentam jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim kritērijam, ko 
pamato materiālu drošības datu lapas. Līdzekļi, kuri saņēmuši attiecīgo 
ISO I tipa ekomarķējumu, kurš apliecina atbilstību tām pašām prasībām, 
ir uzskatāmi par atbilstošiem. 
2. Pretendentam jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim kritērijam, ko 
pamato tehnisko datu lapas.  

Paskaidrojums. TS1. Vidi maz ietekmējošu tīrīšanas līdzekļu izmantošana 
b) OV L 180, 12.7.2017., 45.–62. lpp.; Komisijas 2017. gada 23. jūnija Lēmums (ES) 2017/1217, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus cietā 
seguma tīrīšanas līdzekļiem. Pieejams vietnē  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LV. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LV
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TS2. Atledošanas un sniega tīrīšanas produkti (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
1. Atledošanas un sniega tīrīšanas produktiem jāsatur mazāk par 1 % hlora jonu (Cl-).  
2. Atledošanas un sniega tīrīšanas līdzekļi nedrīkst būt klasificēti un marķēti kā akūti toksiski, korozīvi metāliem, toksiski noteiktam mērķorgānam, 
kā elpceļu vai ādas sensibilizatori, kancerogēni, mutagēni vai toksiski reproduktīvajai sistēmai vai bīstami videi atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula), kā parādīts 2. tabulā. 
 
2. tabula 

Akūts toksiskums Akūts toks. 1, akūts toks. 2, akūts toks. 3 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu — atkārtota ekspozīcija   
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu — vienreizēja ekspozīcija   

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

Kancerogenitāte  Kancerog. 1A, kancerog. 1B, kancerog. 2 

 Mutagenitāte dīgļšūnām  Mutag. 1A, mutag. 1B, mutag. 2 

 Reproduktīvā toksicitāte  Reprod. 1A, reprod. 1B, reprod. 2 

Bīstamība ūdensvidei  Ūdens, akūta 1; ūdens, hroniska 1 vai 2; ūdens, hroniska 3 

Elpceļu sensibilizācija Elpc. sensib. 1, 1A vai 1B 

Ādas sensibilizācija Ādas sensib. 1, 1A vai 1B 
 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz dati (materiālu drošības datu lapa un daudzums) par produktiem, kas jāpiegādā līguma izpildei. Produkti, kuri saņēmuši 
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ISO I tipa ekomarķējumu, kurš apliecina atbilstību šīm konkrētajām prasībām, ir uzskatāmi par atbilstošiem. 

Paskaidrojums. TS2. Atledošanas un sniega tīrīšanas produkti 
Līgumslēdzējai iestādei jānodrošina, ka piegādājamie atledošanas un sniega tīrīšanas produkti ir piemēroti publiskās telpas (piemēram, ceļu, ietvju, 
iebrauktuvju un citu pašvaldības piekļuves zonu) uzturēšanai. TS2 neattiecas uz atledošanas un sniega tīrīšanas produktiem, kas īpaši izstrādāti citam 
lietojumam, piemēram, uz lidostu skrejceļiem. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI (PK) 

PK1. Kompostējami atkritumu tvertņu maisi  
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams, ja bioloģiskie atkritumi tiek vākti dalīti un pārstrādāti industriālās kompostēšanas iekārtās, kur tiek pieņemti 
kompostējami atkritumu maisi. 
 
Punktus piešķir par atkritumu maisiem, ko izmanto bioloģisko atkritumu savākšanai un kas ir kompostējami atbilstoši standartiem EN 14995:2007 
vai EN 13432:2000 vai citam līdzvērtīgam standartam. 
 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz pierādījums par trešās personas sertifikāciju atbilstoši standartiem EN 14995:2007 vai EN 13432:2000 vai citam 
līdzvērtīgam standartam. 
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2.1.2 ES ZPI KRITĒRIJI TĪRĪŠANAS PAKALPOJUMU IEGĀDEI 
 

2.1.2.1 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji āra tīrīšanas pakalpojumu iegādei 
Svarīgi! Vienotie kritēriji pakalpojumu kategorijām (6. iedaļa) arī attiecas uz šo kategoriju. 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (TS) 

TS3. Tīrīšanas, atledošanas un sniega tīrīšanas līdzekļi, ko izmanto 
tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai  
 
1. Tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem 
jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS1) pamata līmeņa prasībām. 
2. Tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem atledošanas un sniega 
tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS2) 
pamata līmeņa prasībām. 
 
Verifikācija 
Sk. attiecīgo tehnisko specifikāciju verifikāciju. 

TS3. Tīrīšanas, atledošanas un sniega tīrīšanas līdzekļi, ko izmanto 
tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai  
 
1. Tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem 
jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS1) visaptverošā līmeņa 
prasībām. 
2. Tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem atledošanas un 
sniega tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS2) 
visaptverošā līmeņa prasībām. 
 
Verifikācija 
Sk. attiecīgo tehnisko specifikāciju verifikāciju. 
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 TS4. Atledošanas un sniega tīrīšanas darbības (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Pretendentiem ir jābūt rakstveida procedūrām par atledošanas un sniega tīrīšanas darbībām, kuras jāīsteno, kombinējot jebkurus no šādiem 
paņēmieniem: 

− mehāniska sniega tīrīšana (tīrīšanas ar lāpstu, slaucīšanas, šķūrēšanas un skrāpēšanas kombinācijas); 
− pretapledošanas apstrāde;  
− iepriekšēja mitrināšana (atbilstoši mainīgajam sāls izkliedēšanas daudzumam).   

Verifikācija 
Pretendentiem ir jāiesniedz rakstveida procedūras un atledošanas un sniega tīrīšanas plāns (atbilstoši piemērojamajiem elementiem, kas ir noteikti 
pakalpojumu kategoriju vienoto kritēriju sadaļā TS1 “Vides vadības pasākumi”), tostarp informācija par līguma izpildei izmantojamo aprīkojumu un 
produktiem. 

TS5. PM10 ielas putekļu samazināšana (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
− Pretendentiem ir jābūt rakstveida procedūrām par PM10 ielas putekļu daudzuma samazināšanas pasākumiem, kas jāīsteno, izmantojot 

turpmāk norādīto paraugpraksi (vai citus attiecīgus pasākumus): slīdamības samazināšanas paņēmieni (kaisīšana ar mitru, sijātu un 
nodilumizturīgu akmens materiālu slīdamības samazināšanai ), 

− putekļu saistīšanas paņēmieni (putekļu saistīšanas šķīdumi, izkliedēšanas paņēmieni), 
− ielu tīrīšanas paņēmieni (mehāniskie un vakuuma slaucītāji, ielu skruberi, kombinācijas). 

 
Verifikācija 
Pretendentiem ir jāiesniedz rakstveida procedūras un tīrīšanas pakalpojumu plāns, kā tiks samazināts PM10 ielas putekļu daudzums  (atbilstoši 
piemērojamajiem elementiem, kas noteikti pakalpojumu kategoriju vienoto kritēriju sadaļā TS1 “Vides vadības pasākumi”), tostarp informācija par 
līguma izpildei izmantojamo aprīkojumu un produktiem.  
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2.1.2.2 Līguma izpildes klauzulas 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

LIK1. Nezāļu apkarošana  
Papildus vietējo noteikumu prasībām attiecībā uz ķīmisko herbicīdu 
lietošanu tos nedrīkst izmantot arī: 
 

− četras dienas pirms vai pēc attiecīgās zonas slaucīšanas un 
− ja ir nokrišņi vai rasa (vai liela to rašanās iespējamība), lai 

novērstu herbicīdu noskalošanu no augiem. 

 
Herbicīdi ir jālieto, ievērojot jaunākos derīgos paņēmienus, kā 
ilgtspējīgi apkarot nezāles uz cietajiem segumiem1. 
 
Jāveic pieraksti par herbicīdiem, lietošanas daudzumu un grafikiem, 
un tie jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas 
vajadzībām. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par 
sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 
 

LIK1. Nezāļu apkarošana  
Nezāles apkarojamas, izmantojot tādas neķīmiskas apstrādes metodes 
(izņemot dabiskas izcelsmes etiķi) kā termiska, mehāniska vai bioloģiska 
apstrāde.  
 
 
 
 
 
 
 
Jāveic pieraksti par neķīmiskās apstrādes metodēm un apstrādes grafikiem, 
un tie jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām. 
Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu 
neatbilstības gadījumā.  

Paskaidrojums. LIK1. Nezāļu apkarošana  
Piezīme par nezāļu ilgtspējīgu apkarošanu uz segumiem 
Herbicīdi jālieto evērojot jaunākos derīgos paņēmienus, kā ilgtspējīgi apkarot nezāles uz cietajiem segumiem, kas ir sīki izklāstīti šeit: 
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http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm. 

LIK2. Grafiti notīrīšana (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams tikai tad, ja grafīti tiek tīrīts no virsmām, kas nav ēku fasādes, un ja ir jāizmanto augstspiediena ūdens 
smidzinātājs. 
Darbuzņēmējs drīkst izmantot augstspiediena ūdens smidzinātāju (un pēc vajadzības tīrīšanas šķīdumus), lai noņemtu grafiti no virsmām, kas nav 
ēku fasādes, ja ir pieejama atdalīšanas sistēma, kas ļauj savākt netīro ūdeni un to apstrādāt. Piemēram, tā varētu būt ūdens reciklēšanas sistēma, kur 
izmantotais ūdens tiek savākts, izfiltrēts un tad izmantots atkārtoti. 
 
Lai pierādītu atbilstību iepriekš minētajām prasībām, darbuzņēmējam jādokumentē informācija par to notekūdeņu un atkritumu daudzumu un 
likvidēšanas līdzekļiem, kas radušies grafiti notīrīšanas gaitā. Jāveic pieraksti par grafiti notīrīšanas darbiem, tostarp  apstākļiem un izmantotajiem 
produktiem, un tie jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām.  
Paskaidrojums. LIK2. Grafiti notīrīšana   
Līgumslēdzēja iestāde var izvēlēties, kāds grafiti notīrīšanas paņēmiens ir vispiemērotākais tīrāmajai virsmai. Turpmāk uzskaitītajiem virsmu 
veidiem parasti tiek ieteiktas šādas grafiti notīrīšanas metodes:  
a) mūra pamatnes — notīrīšana ar strūklošanas sistēmu; 
b) koksnes pamatnes — pārkrāsošana; 
c) neporainas pamatnes — ķīmiski notīrīšanas līdzekļi;  
d) stikla grafiti vai gravējumi — ķīmiski notīrīšanas līdzekļi; 
e) ielu zīmes — jutīgu virsmu ķīmiskie grafiti notīrīšanas līdzekļi (tomēr efektivitāte ir atkarīga no grafiti). 
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3 DĀRZKOPĪBAS PRODUKTU UN PAKALPOJUMU GALVENIE VIDISKĀS IETEKMES FAKTORI 
 
Turpmāk norādītajā tabulā, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, ir apkopoti dārzkopības produktu un pakalpojumu ietekmes 
uz vidi galvenie faktori aprites cikla griezumā (papildu informāciju skatīt tehniskajā pārskatā). Tajā pašā tabulā ir raksturota arī ES ZPI pieeja attiecībā 
uz to, ko vajadzētu darīt, lai šo ietekmi samazinātu. 

1. Dārzkopības produkti un pakalpojumi 

Būtiskākie faktori, kam ir ietekme uz vidi izstrādājumu aprites 
ciklā  ES ZPI pieeja 

• Augsnes un ūdens piesārņojums, eitrofikācija, 
bīstamo vielu bioakumulācija un biomagnifikācija ar 
negatīvu un pat toksisku ietekmi uz vidi nepareizas 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dēļ 

• Neatjaunojamo resursu, piemēram, kūdras, 
pārmērīga lietošana augsnes ielabošanā 

• Liels dzeramā ūdens patēriņš 

• Liela daudzuma organisko atkritumu radīšana 

• Liela daudzuma izlietotā iepakojuma radīšana 
 

 • Augsnes ielabošanai un mēslošanai izmantot kompostu no dalīti 
savāktiem atkritumiem, nodrošinot augstu kvalitātes kontroli 

• Izvairīties no kūdras izmantošanas augsnes ielabošanai 
• Ierobežot augsnes aizsardzības līdzekļu lietošanu un izmantot 

alternatīvus kaitēkļu apkarošanas paņēmienusa 
• Pieprasīt izmantot tādu ūdeni, kas nav dzeramais ūdens (kad 

iespējams), un uzstādīt un izmantot efektīvas apūdeņošanas 
sistēmas 

• Īstenot dažādus pasākumus vajadzīgā ūdens daudzuma 
mazināšanai, piemēram, mulčēt, izkārtot augus atbilstoši to 
vajadzībām pēc ūdens vai izmantot pielāgojušos/autohtonus 
dekoratīvos augus 

• Prioritāri iegādāties bioloģiski audzētus un autohtonus 
dekoratīvos augus, ja tie ir pieejami 
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• Piemērot profilaktisku pasākumu kūdras kontrolei un invazīvu 
svešzemju sugu pārvaldībai 

• Nodrošināt atkritumu selektīvu savākšanu un organisko atkritumu 
apstrādi kompostēšanai un mulčēšanai 

• Iegādāties produktus iepakojumā, kas ir kompostējams, bioloģiski 
sadalās vai ir atkārtoti izmantojams 

• Attiecīgi apmācīt personālu 
 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 

a Alternatīvi paņēmieni, kā definēts pamata tehniskajā pārskatā, aptver dažādus neķīmiskus produktus un/vai metodes, kas tiek izmantoti kaitēkļu 
apkarošanai un ietekmē vidi mazāk nekā ķīmiskie  līdzekļi. Tie varētu būt organiski nezāļu apkarošanas līdzekļi vai mehāniskas (sukāšana, slaucīšana, 
pļaušana, ravēšana ar rokām) vai termiskas (apdedzināšana ar liesmu, karsts ūdens) nezāļu apkarošanas metodes.  

Sīkāka informācija par publiskās telpas uzturēšanu, tostarp par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem un tehniskajiem avotiem, kas izmantoti kā 
pierādījumi, ir pieejama tehniskajā pārskatā. 
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3.1 ES ZPI KRITĒRIJI DĀRZKOPĪBAS PRODUKTU UN PAKALPOJUMU IEGĀDEI (2. KATEGORIJA) 
 

3.1.1 ES ZPI KRITĒRIJI DĀRZKOPĪBAS PRODUKTU IEGĀDEI  
 

3.1.1.1 Priekšmets 
PRIEKŠMETS 

Tādu dārzkopības produktu un pakalpojumu iegāde, kas patērē mazāk resursu un minimāli ietekmē vidi. 
 

3.1.1.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji dārzkopības produktu iegādei 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (TS) 

TS1. Dekoratīvie augi 
Piezīme. Lai samazinātu ūdens un mēslojuma patēriņu, iegādātajiem 
dekoratīvajiem augiem vajadzētu būt tādu sugu augiem, kas ir piemēroti 
vietējiem augšanas apstākļiem (piemēram, augsnes skābumam, vidējam 
nokrišņu daudzumam, gada temperatūras diapazonam utt.). Vietējai 
iestādei jānodrošina saraksts ar augu sugām, kuras ir atzītas par 
piemērotām vietējiem augšanas apstākļiem. 
 
Iegādātajiem dekoratīvajiem augiem ir jābūt: 

1. X %a bioloģiski audzētiem — audzētiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 vai līdzvērtīgām prasībām — un/vai 

TS1. Dekoratīvie augi 
Piezīme. Lai samazinātu ūdens un mēslojuma patēriņu, iegādātajiem 
dekoratīvajiem augiem vajadzētu būt tādu sugu augiem, kas ir piemēroti 
vietējiem augšanas apstākļiem (piemēram, augsnes skābumam, vidējam 
nokrišņu daudzumam, gada temperatūras diapazonam utt.). Vietējai 
iestādei jānodrošina saraksts ar augu sugām, kuras ir atzītas par 
piemērotām vietējiem augšanas apstākļiem. 
 
 Iegādātajiem dekoratīvajiem augiem ir jābūt: 

1. Z %a bioloģiski audzētiem — audzētiem saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 834/2007 vai līdzvērtīgām prasībām — un/vai 
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2. Y %a audzētiem ar integrēto augu aizsardzību (IAA) — 
audzētiem atbilstīgi IAA principiem, kā definēts ANO Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas (FAO) IAA programmā vai ES 
Direktīvā 2009/128/EK. 

  
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz informācija (nosaukums un daudzums) par 
dekoratīvajiem augiem, kas jāpiegādā līguma izpildei, konkrēti norādot 
produktus, kas atbilst IAA vai bioloģiskās audzēšanas prasībai. 
Jāpieņem arī dokumentēti darījumu dati, kas ļauj verificēt atsevišķu augu 
vai to partiju atbilstību un izsekojamību līdz sertifikācijas punktam. Tie 
ietver derīgu sertifikātu attiecībā uz bioloģisko vai IAA atbilstošu 
audzēšanub. 
 

2. W %a audzētiem ar integrēto augu aizsardzību (IAA) — 
audzētiem atbilstīgi IAA principiem, kā definēts ANO Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas (FAO) IAA programmā vai ES 
Direktīvā 2009/128/EK. 

  
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz informācija (nosaukums un daudzums) par 
dekoratīvajiem augiem, kas jāpiegādā līguma izpildei, konkrēti norādot 
produktus, kas atbilst IAA vai bioloģiskās audzēšanas prasībai. 
Jāpieņem arī dokumentēti darījumu dati, kas ļauj verificēt atsevišķu augu 
vai to partiju atbilstību un izsekojamību līdz sertifikācijas punktam. Tie 
ietver derīgu sertifikātu attiecībā uz bioloģisko vai IAA atbilstošu 
audzēšanub. 

Paskaidrojums. TS1. Dekoratīvie augi 
 
Līgumslēdzēja iestāde norāda, kā tiks aprēķināts pirkuma procentuālais īpatsvars — vai nu pēc skaita, vai pēc vērtības. Lai atvieglotu verifikāciju, 
tā attiecībā uz konkrētiem augiem var arī pieprasīt, lai visi šo augu eksemplāri būtu bioloģiski audzēti. Ja valsts/reģionālajā tirgū nav bioloģiski 
audzētu dekoratīvo augu, līgumslēdzēja iestāde var noteikt, ka bioloģiski audzētu augu īpatsvars ir nulle. 
a) X % un Y % / W % un Y % robežvērtības nosaka pircējs. 
b) Šā dokumenta sagatavošanas laikā MPS-GAP sertifikācijas shēmā un GLOBALG.A.P. ziedu un augu shēmā kā prasība bija iestrādāti IAA 
principi, un tās var uzskatīt par pietiekamu garantiju IAA atbilstīgai audzēšanai. 
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MPS-GAP ir pamata sertifikācija attiecībā uz labu lauksaimniecības praksi, un tās mērķis ir panākt drošus darba apstākļus un labāku vides 
aizsardzību. MPS-GAP sertifikāts ir paredzēts uzņēmumiem, kuri veic piegādes mazumtirgotājiem, un ietver vairākas ražošanas prasības attiecībā 
uz izsekojamību, ilgtspēju, nekaitīgumu un higiēnu. Šī sertifikācijas shēma ir salīdzināma ar GLOBALG.A.P. un tāpēc atbilst puķkopības ilgtspējas 
iniciatīvas prasībām (PII). 
GLOBALG.A.P., kur G.A.P. nozīmē “laba lauksaimniecības prakse”, ir brīvprātīgs globāls standarts lauksaimniecības produktu sertifikācijai visā 
pasaulē. 
ASV Nacionālā bioloģiskā programma (National Organic Program jeb NOP) vai līdzvērtīgi juridiski pienākumi, ko nosaka ES tirdzniecības 
partneri, tiek atzīti par līdzvērtīgiem ES Bioloģiskajai programmai (sk. III pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm). 
Komisijas 2019. gada 10. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2019/39, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1235/2008. 

 TS2. Augu konteineri un iepakojums 
Augi jāpiegādā konteineros (vai — mazi augi — kastēs), kam piemīt 
vismaz viena no šādām īpašībām (prioritārā secībā): 

− vairākkārt lietojami (pretendentiem ir jābūt atpakaļpieņemšanas 
sistēmai), 

− reciklējami (ja ir izveidotas municipālas savākšanas iekārtas 
reciklēšanai), 

− kompostējami atbilstoši standartiem EN 14995:2007 vai 
EN 13432:2000, ja ir izveidotas municipālas kompostēšanas 
iekārtas, kur pieņem šādu iepakojumu. 

 
Verifikācija 
Ja konteineri ir atkārtoti lietojami, pretendentiem ir jāiesniedz 
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atpakaļpieņemšanas sistēmas apraksts. Ja pretendenti nav augu 
audzētavas, tiem jāiesniedz ar audzētavu parakstītā līguma kopija. 
Ja konteineri ir reciklējami, jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim 
kritērijam. 
Ja konteineri ir kompostējami, pretendentiem jāiesniedz testa ziņojumi, 
kuros norādīts, ka materiālu sastāvs atbilst standartu EN 14995:2007 vai 
EN 13432:2000 vai līdzvērtīga standarta prasībām. 

TS3. Invazīvās svešzemju sugas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme.  Priekšroka būtu jādod autohtonām augu sugām. Ja tiek stādītas svešzemju sugas, jānodrošina, lai tās nekļūtu invazīvas, un jāņem vērā 
vietējā un nacionālā politika attiecībā uz invazīvu svešzemju sugu kontroli, kā arī Eiropas politikas dokumenti par invazīvām svešzemju sugām (ES 
Regula (ES) Nr. 1143/2014). 
 
Iegādātajiem dekoratīvajiem augiem ir jābūt autohtoniem augiem. Ja tiek stādītas svešzemju sugas, jānodrošina, lai tās nekļūtu invazīvas. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz informācija par piegādājamajiem dekoratīvajiem augiem (nosaukums). 

Paskaidrojums. TS3. Invazīvās svešzemju sugas 
Ir jāapspriežas ar ekspertiem, lai saņemtu norādījumus par to, kā noteikt, vai augu sugas ir autohtonas vai svešzemju sugas, kā arī, ja tās ir 
svešzemju sugas, vai šīs sugas nekļūs invazīvas, ja ir ierobežota informācija par sugu veidiem. Turklāt jāpārliecinās, ka augu sugas ir piemērotas 
attiecīgās vietas apstākļiem (augsne, hidroloģija, nokrišņi, drenāža, saules gaismas sadalījums utt.). Jāatsaucas uz invazīvo svešzemju sugu 
vietējiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī Regulā (ES) Nr. 1143/2014 iekļauto sarakstu ar invazīvām svešzemju sugām,kas rada bažas 
Savienībai. 
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TS4. Augsnes ielabotāju un mulčas organiskās sastāvdaļas  
 
Galaprodukta organiskie komponenti nedrīkst būt: 

− kūdra, 
− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no jauktu sadzīves 

atkritumu organiskās frakcijas, kura atdalīta ar mehāniskiem, 
fizikālķīmiskiem, bioloģiskiem paņēmieniem un/vai ar rokām, 

− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no sadzīves notekūdeņu 
attīrīšanas dūņām vai papīrrūpniecības dūņām, 

− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no 1. kategorijas 
dzīvnieku blakusproduktiem saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1069/2009. 

 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz sīka informācija par produkta sastāvu, 
organisko vielu izcelsmi un deklarācija par atbilstību iepriekš 
minētajām prasībām. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, 
augsnes ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 
2015/20991 vai jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst 
uzskaitītajiem kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti 
arī citi atbilstoši pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā 

TS4. Augsnes ielabotāju un mulčas organiskās sastāvdaļas  
 
Galaprodukta organiskie komponenti drīkst būt šādi materiāli: 

− materiāli, kas iegūti, reciklējot dalītajā savākšanā savāktus 
bioloģiskos atkritumus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/98/EK 3. pantā, 

− materiāli, kas iegūti no 2. un 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1069/2009 32. pantā un ar Īstenošanas regulu 
(ES) Nr. 142/2011 noteiktajos tehniskajos standartos, 

− materiāli, kas iegūti no kūtsmēsliem, salmiem un citiem dabīgiem, 
nekaitīgiem lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamiem 
materiāliem, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 2. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā, 

− materiāli, kas iegūti no jebkādiem citiem iepriekš neminētiem 
biomasas blakusproduktiem, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 
5. pantā, ja tiek ievēroti noteikumi, kas izklāstīti turpmāk norādītajā 
2. un 3. punktā, 

− materiāli, kas iegūti, reciklējot vai atgūstot visus citus iepriekš 
neminētus biomasas atkritumus, ja tiek ievēroti noteikumi, kas 
izklāstīti turpmāk norādītajā 2. un 3. punktā. 

2) Galaprodukta organiskās sastāvdaļas nedrīkst būt šādi materiāli: 
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dokumentācija vai neatkarīgas struktūras testa ziņojums. − kūdra, 
− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no jauktu sadzīves atkritumu 

organiskās frakcijas, kura atdalīta ar mehāniskiem, 
fizikālķīmiskiem, bioloģiskiem paņēmieniem un/vai ar rokām, 

− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no sadzīves notekūdeņu 
attīrīšanas dūņām vai papīrrūpniecības dūņām, 

− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no 1. kategorijas dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1069/2009, 

− materiāli, kas pilnībā vai daļēji iegūti no dūņām, kas nav  3. punktā 
atļautās dūņas. 

 
3) Materiāli, kas iegūti, reciklējot vai atgūstot dūņas, ir atļauti tikai tad, ja 
dūņas atbilst šādām prasībām: 
a) dūņas ir kāds no šiem atkritumu veidiem saskaņā ar Eiropas Atkritumu 
sarakstu, kas noteikts Komisijas Lēmumā 2000/532/EK:  

− 020305 — notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas no augļu, 
dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas 
apstrādes un pārstrādes, konservu ražošanas, rauga un rauga 
ekstrakta ražošanas, melases pārstrādes un fermentācijas, 

− 020403 — cukura ražošanas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu 
dūņas, 

− 020502 — piena produktu ražošanas notekūdeņu vietējās attīrīšanas 
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iekārtu dūņas, 
− 020603 — maizes ražošanas un konditorejas izstrādājumu 

ražošanas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, 
− 020705 — alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, 

tēju un kakao) ražošanas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu 
dūņas; 

b) dūņas ir savāktas katrā rašanās vietā atsevišķi, proti, nav sajaukušās ar 
notekūdeņiem vai dūņām no citiem ražošanas procesiem. 
 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz sīka informācija par produkta sastāvu un 
organisko vielu izcelsmi, kā arī deklarācija par atbilstību iepriekš 
minētajām prasībām. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, augsnes 
ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 2015/2099, vai 
jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst uzskaitītajiem 
kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem.  Tiks pieņemti arī citi atbilstoši 
pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija vai neatkarīgas 
struktūras testa ziņojums. 

Paskaidrojums. TS4. Augsnes ielabotāju un mulčas organiskās sastāvdaļas  
1) Tiek plānots, ka Komisijas Lēmums (ES) 2015/2099 nākotnē tiks pārskatīts. Pēc pārskatīšanas jaunā versija tiks publicēta, un tiek gaidīts, ka 
līgumslēdzējas iestādes uz to atsauksies šā kritērija kontekstā. 
Augsnes ielabotāju organisko sastāvdaļu tehniskā specifikācija ir saskaņota ar Atkritumu pamatdirektīvā izmantotajiem terminiem. Šie termini 
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nosaka materiālu, proti, atkritumu, blakusproduktu, lauksaimniecības materiālu utt., juridisko statusu, kas paredz to apstrādes un likvidēšanas 
tiesiskās sekas. Lai palīdzētu piemērot šos terminus, turpmāk ir izskaitītas dažas definīcijas un piemēri. 
 

• “Materiāli, kas iegūti” nozīmē, ka sastāvdaļas jāiegūst atkritumu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu utt. stabilizācijas un kondicionēšanas 
rezultātā. Šī apstrāde var būt anaerobā noārdīšana, kompostēšana, pirolīze vai dažādu apstrādes veidu kombinācija. 

• “Tādu bioloģisko atkritumu reciklēšana, kas nāk no dalītās savākšanas, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK 
3. pantā"” ir dalīti savāktu, bionoārdāmu dārzu un parku atkritumu, pārtikas un virtuves atkritumu no mājsaimniecībām, restorāniem, 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un mazumtirdzniecības telpām kompostēšana vai anaerobā noārdīšana. 

• “2. un 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009 
32. pantā un ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 142/2011 noteiktajos tehniskajos standartos” ir dzīvnieki vai to daļas, dzīvnieku izcelsmes 
produkti utt., kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam un kurus drīkst apstrādāt, kompostējot vai anaerobi noārdot. 

• “Kūtsmēsli, salmi un citi dabīgi, nekaitīgi lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojami materiāli, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 
2. panta 1. punkta f) apakšpunktā” ir lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības atliekas, kam nav juridiska atkritumu vai 
blakusproduktu statusa. Tie nerada nekādu risku videi vai veselībai un parasti tiek atkārtoti izmantoti tajā pašā lauksaimnieciskajā vai 
mežsaimnieciskajā darbībā. 

• “Jauktu sadzīves atkritumu organiskā frakcija, kura atdalīta ar mehāniskiem, fizikālķīmiskiem, bioloģiskiem paņēmieniem un/vai ar rokām” 
ir bioloģiskie atkritumi, kas nav savākti dalīti. 

• “1. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1069/2009” rada veselības un vides riskus, kas saistīti ar 
slimībām un piesārņotājiem, un tiem ir vajadzīga īpaša apstrāde. 

TS5. Bīstamas vielas (smagie metāli) augsnes ielabotājos 
 
Turpmāk uzskaitīto elementu saturs galaproduktā vai tā sastāvdaļā 

TS5. Bīstamas vielas (smagie metāli) augsnes ielabotājos 
 
Turpmāk uzskaitīto elementu saturs galaproduktā vai tā sastāvdaļā nedrīkst 
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nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītās vērtības, ko izsaka kā produkta 
sausmasu. 
 

3. tabula 

 

Elements mg/kg 
(sausmasa) 

Kadmijs (Cd) 1,5 
Hroms (Cr) 
(kopējais) 100 

Varš (Cu) 200 
Dzīvsudrabs (Hg) 1 
Niķelis (Ni) 50 
Svins (Pb) 120 
Cinks (Zn) 600 

 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz attiecīgie testa ziņojumi (EN 13650 vai 
līdzvērtīgs; EN 16175 vai līdzvērtīgs attiecībā uz Hg), tā pierādot, ka 
iepriekš minētais kritērijs ir izpildīts. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, 
augsnes ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 
2015/2099 vai jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst 
uzskaitītajiem kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti 

pārsniegt turpmāk norādītās vērtības, ko izsaka kā produkta sausmasu. 
 

3. tabula 

 

Elements mg/kg 
(sausmasa) 

Kadmijs (Cd) 1 
Hroms (Cr) 
(kopējais) 100 

Varš (Cu) 100 
Dzīvsudrabs (Hg) 1 
Niķelis (Ni) 50 
Svins (Pb) 100 
Cinks (Zn) 300 

 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz attiecīgie testa ziņojumi (EN 13650 vai 
līdzvērtīgs; EN 16175 vai līdzvērtīgs attiecībā uz Hg), tā pierādot, ka 
iepriekš minētais kritērijs ir izpildīts. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, augsnes 
ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 2015/2099 vai 
jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst uzskaitītajiem 
kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti arī citi atbilstoši 
pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija vai neatkarīgas 
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arī citi atbilstoši pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā 
dokumentācija vai neatkarīgas struktūras testa ziņojums. 

struktūras testa ziņojums. 

 TS6. Fiziski piesārņotāji augsnes ielabotājos 
Stikla, metāla un plastmasas daļiņu  (izmērs > 2 mm) saturs galaproduktā 
(visu piemaisījumu kopsumma) nedrīkst pārsniegt 0,5 % sausmasā. 
 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz attiecīgie testa ziņojumi (CEN/TS 16202 vai 
līdzvērtīgi), tā pierādot, ka iepriekš minētais kritērijs ir izpildīts. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, augsnes 
ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 2015/2099 vai 
jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst uzskaitītajiem 
kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti arī citi atbilstoši 
pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija vai neatkarīgas 
struktūras testa ziņojums. 

 TS7. Augsnes ielabotāju veiktspēja 
 
a) Produkti nedrīkst samazināt augu dīgšanu un kavēt turpmāku augšanu. 
b) Organisko vielu saturs (masas zudums pēc sadedzināšanas) galaproduktā 
ir vismaz 15 % sausmasā (% DW). 
c) Sausnas saturs galaproduktā ir vismaz 25 % no svaigmasas (% FW). 
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Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz attiecīgi testa ziņojumi (a: EN 16086-1 vai 
līdzvērtīgs, b: EN 13039 vai līdzvērtīgs, c: EN 13040 vai līdzvērtīgs), tā 
pierādot, ka iepriekš minētais kritērijs ir izpildīts. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, augsnes 
ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 2015/2099 vai 
jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst uzskaitītajiem 
kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti arī citi atbilstoši 
pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija vai neatkarīgas 
struktūras testa ziņojums. 

 TS8. Primārie patogēni augsnes ielabotājos 
Primāro patogēnu saturs galaproduktā nedrīkst pārsniegt šādu līmeni: 
a) Salmonella spp. — nav konstatējama 25 g svaigmasas; 
b) E. coli — <1000 KVV/g svaigmasas (KVV — kolonijas veidojošas 
vienības). 
 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz attiecīgi testa ziņojumi (a: ISO 6579 vai 
līdzvērtīgs, b: CEN/TR 16193), tā pierādot, ka iepriekš minētais kritērijs ir 
izpildīts. 
Produkti, kam piešķirts ES ekomarķējums augšanas substrātiem, augsnes 
ielabotājiem un mulčai atbilstīgi Komisijas Lēmumam (ES) 2015/2099 vai 
jebkāds cits attiecīgs I tipa ekomarķējums, kurš atbilst uzskaitītajiem 
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kritērijiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti arī citi atbilstoši 
pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija vai neatkarīgas 
struktūras testa ziņojums. 

TS9. Automātiska apūdeņošana (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi)  
Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde sniedz vadlīnijas, pamatojoties uz ūdens resursu pieejamības raksturlielumiem, kas atbilst attiecīgās apūdeņošanas 
sistēmas atrašanās vietas un klimatiskajiem apstākļiem. 
Automātiskajās apūdeņošanas sistēmās jābūt iespējai sīki noteikt parametrus, lai: 

− izveidotu dažādas apūdeņošanas zonas, 
− pielāgotu dažādās zonās izmantotā ūdens daudzumu, 
− ieprogrammētu laistīšanas laiku dažādās zonās, 
− mērītu augsnes mitruma līmeni un automātiski noslēgtu laistīšanu atsevišķās zonās, kad augsnes mitruma līmenis ir pietiekami augsts (kā 

noteikusi līgumslēdzēja iestāde), piemēram, pēc lietus. 

Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, lai pierādītu, ka šie kritēriji ir izpildīti. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI  
PK1. Papildu dekoratīvie augi (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Punkti tiks proporcionāli piešķirti par katriem 10 % uzlabojuma salīdzinājumā ar sertificēta tāda dekoratīvā auga minimālajām tehniskajām 
specifikācijām, kurš audzēts atbilstoši IAA principiem vai bioloģiski (jānorāda, cik lielā mērā tiks piešķirts lielāks punktu skaits par uzlabojumu 
attiecībā uz bioloģiski audzētiem augiem, par kuriem jādod vairāk punktu nekā par augiem, kas audzēti atbilstīgi IAA principiem). 
 
Verifikācija 
Skatīt iepriekš TS1. 
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3.1.2 ES ZPI KRITĒRIJI DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMU IEGĀDEI 
 

3.1.2.1 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji dārzkopības pakalpojumu iegādei 
Svarīgi! Vienotie kritēriji pakalpojumu kategorijām (6. iedaļa) arī attiecas uz šo kategoriju 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (TS) 

TS10. Dekoratīvie augi un augsnes ielabotāji, ko izmanto 
dārzkopības pakalpojumu sniegšanai 

• Dekoratīvajiem augiem, ko piegādā, sniedzot dārzkopības 
pakalpojumus, jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS1–
TS3) pamata līmeņa prasībām. 

• Dārzkopības pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem augsnes 
ielabotājiem jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS4 un 
TS5) pamata līmeņa prasībām. 

Verifikācija 
Sk. attiecīgo tehnisko specifikāciju verifikāciju. 

TS10. Dekoratīvie augi un augsnes ielabotāji, ko izmanto 
dārzkopības pakalpojumu sniegšanai 

• Dekoratīvajiem augiem, ko piegādā, sniedzot dārzkopības 
pakalpojumus, jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS1–
TS3) visaptverošā līmeņa prasībām. 

• Dārzkopības pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem augsnes 
ielabotājiem jāatbilst attiecīgo tehnisko specifikāciju (TS4–TS9) 
visaptverošā līmeņa prasībām. 

Verifikācija 
Sk. attiecīgo tehnisko specifikāciju verifikāciju. 

TS11. Kaitēkļu apkarošana un invazīvu svešzemju sugu pārvaldība 
 
Pretendentam jāiesniedz ikgadējais fitosanitārās apstrādes plāns  

TS11. Kaitēkļu apkarošana un invazīvu svešzemju sugu pārvaldība 
 
Pretendentam jāiesniedz ikgadējais fitosanitārās apstrādes plāns, kurā 
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(šo kritēriju var kombinēt ar piešķiršanas kritēriju, atbilstoši kuram 
novērtē šāda plāna kvalitāti). 
 
Plānā ņem vērā vietējo vai valsts politiku invazīvu svešzemju sugu 
kontrolei un Eiropas politikas dokumentus par invazīvām svešzemju 
sugām (ES Regula (ES) Nr. 1143/2014). Plānam jāatbilst ES Direktīvas 
2009/128/EK noteikumiem par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu un 
vietējai politikai par ķīmisko vielu izmantošanu. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz fitosanitārās apstrādes plāns. 

iekļauj tika tādas neķīmiskas apstrādes metodes kā termisku, mehānisku 
vai bioloģisku apstrādi  
(šo kritēriju var kombinēt ar piešķiršanas kritēriju, atbilstoši kuram 
novērtē šāda plāna kvalitāti).  
 
Plānā ņem vērā vietējo vai valsts politiku invazīvu svešzemju sugu 
kontrolei un Eiropas politikas dokumentus par invazīvām svešzemju 
sugām (ES Regula (ES) Nr. 1143/2014).  
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz fitosanitārās apstrādes plāns. 

 
3.1.2.2 Līguma izpildes klauzulas 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

LIK1. Laistīšanas prakse (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde nosaka, kā jāizmanto lokāli atgūtā ūdens avoti (lietus ūdens, pazemes ūdens un filtrētu saimniecības notekūdeņu 
kombinācija), pamatojoties uz infrastruktūras pieejamību, lai darbuzņēmējs varētu izpildīt šo līguma izpildes klauzulu. 
 
Laistīšanas praksē: 

− jāizmanto lietus, pārgūts, reciklēts ūdens vai gruntsūdens, kad tas ir tehniski iespējams, 
− līdz minimumam jāsamazina dzeramā ūdens izmantošana, 
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− jāuzklāj mulča, lai izvairītos no iztvaikošanas vietās, ko norādījusi līgumslēdzēja iestāde, 
− jāizmanto automātiskas apūdeņošanas sistēmas, kā to paredzējusi līgumslēdzēja iestāde, un izdalītā ūdens daudzums jāpielāgo augu 

vajadzībām. Šajā gadījumā darbuzņēmējs ir atbildīgs par minētās apūdeņošanas sistēmas uzturēšanu, 
− pēc iespējas jāpievada ūdens tieši sakņu zonai, 
− jāizvairās no virsmas laistīšanas karstākajās dienas daļās, kad notiek vislielākā iztvaikošana, jo īpaši vasarā. 

 
Jāveic pieraksti par laistīšanas praksi, un tie jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt 
noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 

LIK2. Atkritumu apsaimniekošana (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Atkritumi, kas radušies dārzkopības pakalpojumu sniegšanas laikā, ir jāsavāc dalīti un jāapsaimnieko tā, kā norādīts turpmāk (līgumslēdzēja iestāde 
var ierobežot apsaimniekošanas iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem / tai būtu tās jāierobežo): 

• visi organiskie atkritumi (sausās lapas, nogrieztie zari, zāle) ir jākompostē uz vietas, uzņēmuma teritorijā vai atkritumu apstrādes uzņēmumā, 
ar kuru ir noslēgts līgums par šo darbību;  

• koksnainie organiskie atkritumi no zariem utt. ir jāsasmalcina uz vietas vai uzņēmuma teritorijā un jāizmanto mulčēšanai zonās, par kuru 
mulčēšanu panākta savstarpēja vienošanās; 

 izlietotais iepakojums ir jāsadala esošajās sadzīves atkritumu frakcijās, un licencētam atkritumu uzņēmumam tas ir jāaizved uz 
vietējo iestāžu apstiprinātu reciklēšanas centru, kur tiek apstrādātas un pārstrādātas dažādās atkritumu frakcijas (papīrs, plastmasa 
un citas — norādīt pieejamās atkritumu plūsmas). Tomēr izlietotais bīstamo vielu (piemēram, augu aizsardzības līdzekļu) 
iepakojums ir droši jālikvidē apstiprinātos savākšanas punktos vai jānodod pilnvarotam atkritumu apsaimniekotājam tālākai 
apstrādei.  

 
Jāveic pieraksti par dārzkopības darbību laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, un tie jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas 
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vajadzībām. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 
 

LIK3. Kaitēkļu apkarošana un invazīvu svešzemju sugu pārvaldība (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Darbuzņēmējs sniedz pakalpojumu atbilstoši fitosanitārās apstrādes plānam saskaņā ar Direktīvu 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu. 
 
Ir jāziņo līgumslēdzējai iestādei par tādiem augiem vai dzīvniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir invazīvi, un, savstarpēji vienojoties, ir 
jānosaka pienācīgi kontroles pasākumi. 
 
Atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1107/2009 profesionāliem lietotājiem jāveic pieraksti par augu aizsardzības darbībām, kas veiktas, lai apkarotu 
kaitēkļus un pārvaldītu invazīvas svešzemju sugas, tostarp par konkrētiem izmantotajiem paņēmieniem un līdzekļiem, un tie jādara pieejami 
līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām.  
 
Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā.  

LIK4. Dārzkopības prakse un bioloģiskās daudzveidības palielināšana (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde paredz praksi, kas darbuzņēmējam jāīsteno bioloģiskās daudzveidības palielināšanai.*   
 
Darbuzņēmējam jāizmanto dārzkopības prakse bioloģiskās daudzveidības palielināšanai, kas var ietvert turpmāk norādītā kombināciju: 
 

− nodrošināt, ka nevienas iestādīto dekoratīvo augu vai koku sugas procentuālais īpatsvars nepārsniedz X %, 
− attīstīt spontānu dabisku floru un faunu**, 
− īstenot ainavu veidošanas un mežsaimniecības darbību labākos pasākumus+. 

 
Jāveic pieraksti par jaunajām augu sugām un īstenotajām ainavu veidošanas un mežsaimniecības darbībām, un tie jādara pieejami līgumslēdzējai 
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iestādeiverifikācijas vajadzībām. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 
 

Paskaidrojums. LIK4. Dārzkopības prakse un bioloģiskās daudzveidības palielināšana 
Līgumslēdzējai iestādei jānorāda maksimālā procentuālā daļa no visiem iestādītajiem dekoratīvajiem augiem vai kokiem, kuru nedrīkst pārsniegt 
neviena suga. Ieteicamās vērtības X = 15 %. 
 
* Ir jāapspriežas ar ekspertiem, lai pārbaudītu, vai iestādītās sugas ir autohtonas sugas, un, ja tās ir svešzemju sugas, vai šīs sugas nekļūs 
invazīvas. Jāatsaucas uz invazīvo svešzemju sugu vietējiem vai valsts sarakstiem, kā arī Invazīvo svešzemju sugu, kas rada bažas Savienībai, 
sarakstu, kurš izklāstīts Regulā (ES) Nr. 1143/2014. 
 
** Kad tas iespējams, jāīsteno turpmāk norādītā prakse, lai sekmētu spontānu dabiskās floras un faunas attīstību: 

- izmantot autohtonus nektāraugus, kas spēj dot labumu savvaļas dzīvajai dabai,  
- izmantot tikai bioloģiskas kaitēkļu apkarošanas metodes,  
- attiecīgās vietās nenovākt trūdošus kokus, lai nodrošinātu dzīvotni savvaļas dzīvajai dabai, 
- sekmēt vēlamo autohtono sugu labbūtību,  
- vislabāk redzamajās zonās izvietot informatīvus plakātus, kur skaidrots šo pasākumu nolūks. 

 
+ Ainavu veidošanas un mežsaimniecības darbībās būtu jāņem vērā augu dabiskais cikls un vietējās faunas labbūtība, nodrošinot, ka: 

- dabiskie zālāji tiek nopļauti un uzturēti kā pļavu zālāji, 
- apgriešana netiek veikta vairošanās sezonā, 
− dzīvotnes nav izolētas, lai dabiskās sistēmas pēc iespējas būtu nepārtrauktas. 
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4 MAŠĪNU UN PAKALPOJUMU GALVENIE VIDISKĀS IETEKMES FAKTORI  
 
Turpmāk norādītajā tabulā, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, ir apkopoti mašīnu un pakalpojumu vidiskās ietekmes 
galvenie faktori aprites cikla griezumā (papildu informāciju skatīt tehniskajā pārskatā). Tajā pašā tabulā ir raksturota arī ES ZPI pieeja attiecībā uz to, 
ko vajadzētu darīt, lai šo ietekmi samazinātu. 

1. Mašīnas un pakalpojumi 

Būtiskākie faktori, kam ir ietekme uz vidi izstrādājumu 
aprites ciklā  ES ZPI pieeja 

• Gāzveida un daļiņu piesārņotāju emisiju radīšana 

• Ekotoksiskums smērvielu zuduma un atstrādāto eļļu 
un smērvielu likvidēšanas dēļ  

• Ar trokšņa emisijām saistītā ietekme uz cilvēku 
veselību  

• Tehnikas likvidēšana aprites cikla beigās 

• Smagos metālus saturošu akumulatoru likvidēšana 
 

 • Pieprasīt atbilstību visstingrākajiem noteikumiem, kas ierobežo 
dzinēju izplūdes gāzu emisijas un gaisu piesārņojošu vielu 
emisijas 

• Izmantot klusu tehniku ar akumulatoriem, lai novērstu izplūdes 
gaisa emisiju rašanos un līdz minimumam samazinātu trokšņa 
emisijas 

• Izmantot bionoārdāmas smērvielas vai reģenerētas mašīnu eļļas, 
kas nav potenciāli bioakumulatīvas 

• Atbilstīgi apmācīt personālu, kā ekspluatēt tehniku optimāli un 
samazināt degvielas un enerģijas patēriņu   

• Pieprasīt akumulatorus ar ļoti zemu smago metālu saturu 
 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 
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Sīkāka informācija par autotransportu, tostarp par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem un tehniskajiem avotiem, kas izmantoti kā pierādījumi, ir 
pieejama tehniskajā pārskatā.
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4.1 ES ZPI KRITĒRIJI MAŠĪNĀM UN PAKALPOJUMIEM (3. KATEGORIJA) 

 

4.1.1 ES ZPI KRITĒRIJI MAŠĪNĀM  
4.1.1.1 Priekšmets 

PRIEKŠMETS 

Tādu mašīnu un pakalpojumu iegāde, kam ir maza ietekme uz vidi. 
 

4.1.1.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji mašīnu  iegādei  
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS1. Dzinēju izplūdes gāzu emisijas 
 
Mobilās tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijām jāatbilst vismaz 
vienam no turpmāk norādītajiem standartiem: 
 

i. Euro 6 — Regula (EK) Nr. 715/2007; 
ii. Euro VI — Regula (EK) Nr. 595/2009; 
iii. V posms — Regula (ES) 2016/1628. 

 
Piedāvājumā būtu jādokumentē gadījumi, kad mobilās tehnikas 
dzinējs nav sertificēts kā tāds, kas atbilst V posma vai stingrākām 
prasībām, tomēr ar vēlāk veiktiem tehniskiem uzlabojumiem* ir 

TS1. Dzinēju izplūdes gāzu emisijas 
 
Tehnikai jādarbojas ar nulles izplūdes gāzu emisijām. 
 
 
Verifikācija Pretendentam jāiesniedz tehnikas spēka iekārtas tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopija. 
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izdevies izpildīt šo standartu. 
 
Verifikācija Pretendentam jāiesniedz dzinēja testa ziņojums vai tipa 
apstiprinājuma sertifikāts, lai pierādītu, ka dzinēja emisiju rādītāju 
robežvērtības atbilst minētajam kritērijam. Testa ziņojumam ir jābūt 
saņemtam no neatkarīgas struktūras, kas atbilst standarta EN-
ISO/IEC 17025 prasībām. Tipa apstiprinājuma sertifikātā jābūt 
norādītam dzinēja tipa apstiprinājuma numuram. 

TS2. Izkliedēšanas rādītāji 
 
Izkliedētāja modelim jāatbilst izkliedēšanas rādītāju prasībām, kas noteiktas standartā EN 15597-2 un kas ietver šādus parametrus: 
 

i. devas; 
ii. izkliedētāja palaide; 

iii. laterāla izkliedēšana. 
 

Verifikācija  
Pretendentam jāiesniedz standartam EN 15597-2 atbilstīgs testa ziņojums, kurā norādīts, ka saskaņā ar turpmāk minēto parametru testēšanas 
rezultātiem: 

i. devas;  
ii. izkliedētāja palaide; 
iii. laterāla izkliedēšana (dinamiskais tests) 

izkliedētājs atbilst tehniskajām prasībām. 
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Testēšana jāveic neatkarīgā laboratorijā. 
TS3. Akumulatoru uzlādējamība un kvalitāte (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir formulēti vienādi) 
 
Akumulatoriem jāatbilst šādām veiktspējas prasībām: 

1. EN 61951-2 — niķeļa-metāla hidrīda akumulatoriem;  
2. EN 61960 — litija jonu akumulatoriem. 

 
Verifikācija  
Pretendentiem jāiesniedz tāda testa ziņojums, kurā verificēta akumulatoru kvalitāte un veiktspēja atbilstīgi standartam EN 61951-2 niķeļa-metāla 
hidrīda akumulatoriem vai standartam EN 61960 litija jonu akumulatoriem. Tādu testu ziņojumi, kuros akumulatoru kvalitāte un veiktspēja ir 
verificēta atbilstīgi līdzvērtīgiem standartiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Testa ziņojumu jābūt izdevušai neatkarīgai testēšanas laboratorijai, kas 
atbilst testēšanas kompetences un kalibrēšanas laboratoriju prasībām, kuras noteiktas standartā EN ISO/IEC 17025.  
TS4. Tehnikas smērvielas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir formulēti vienādi) 
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams tikai tad, ja attiecīgās smērvielas ir iekļautas iegādes brīdī. 
 
1. Hidrauliskajiem šķidrumiem, transmisijas eļļām, ķēdes motorzāģu eļļām, divtaktu dzinēju eļļām un ziežvielām, ko izmanto publiskās telpas 
uzturēšanas (PTU) tehnikā, pieteikuma iesniegšanas laikā nedrīkst būt veselības vai vides bīstamības apzīmējums (zemākā klasifikācijas 
robežvērtība Regulā (EK) Nr. 1272/2008). Hidrauliskajos šķidrumos un ziežvielās esošo to vielu kopējā masas procentuālā daļa, kuras vienlaikus ir 
gan bioloģiski nenoārdāmas, gan bioakumulatīvas, nedrīkst pārsniegt 0,1 % (masas). 
 
Verifikācija  
Pretendentam jāiesniedz attiecīgo piegādājamo smērvielu tehnisko datu lapas. Produkti, kas atbilst ES ekomarķējumam vai līdzvērtīgam 1. tipa 
ekomarķējumam, kurš apliecina iepriekš minētajās prasības izpildi, tiks uzskatīti par atbilstošiem. 
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2. Ja vien tehnikas ražotājs neiesaka cita veida smērvielu, tehnikas četrtaktu dzinēju smērvielām ir jābūt zemas viskozitātes (ZV) dzinēju smēreļļām 
vai atkārtoti attīrītām smēreļļām, kurās atkārtoti attīrīto pamateļļu daudzums ir vismaz 25 %. Zemas viskozitātes smēreļļas atbilst SAE pakāpei 
Nr. 0W30 vai Nr. 5W30 vai līdzvērtīgai pakāpei. 
 
Verifikācija  
Pretendentam jāiesniedz deklarācija par atbilstību šim kritērijam, ko pamato materiālu drošības datu lapas visiem produktiem, kuri piegādāti līguma 
izpildei. 
TS5. Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir formulēti vienādi) 
 
Tehnika jāpiegādā kopā ar tehniskajām specifikācijām un lietotājam paredzēto informāciju, kas ir būtiska tehnikas ekspluatācijai ar samazinātu 
degvielas un enerģijas patēriņu, kā arī apkopei un tās lietošanas ilguma pagarināšanai. 
 
Verifikācija  
Pretendentam jāiesniedz instrukcijas lietotājam, kurās norādīta informācija par tehnikas ekspluatāciju un apkopi. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

PK1. Nulles izplūdes gāzu emisijas  
Punkti tiks piešķirti par tehniku, attiecībā uz kuru var pierādīt nulles 
izplūdes gāzu emisijas (proti, to, ka tehnika var darboties bez 
jebkādām tiešām dzinēja izplūdes gāzu emisijām). 
 
Verifikācija Pretendentam jāiesniedz tehnikas spēka iekārtas tipa 
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apstiprinājuma sertifikāta kopija. 

Paskaidrojums. PK1. Nulles izplūdes gāzu emisijas 
* Ir atļauts uzstādīt dzinējus, kuri atbilst emisiju posmam, kas ir zemāks par V posmu, atbilstīgi izņēmumiem un pārejas noteikumiem, kas paredzēti 
Direktīvas 97/68/EK 10. panta 7. punktā, Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punktā, 34. panta 8. punktā vai 58. panta 5.–11. punktā, kā arī 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 11. panta 4. punktā un 14. pantā vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 13. panta 3.–6. punktā, 
ja tie ir modernizēti ar DPF sistēmu, kas sertificēta atbilstīgi vienam no turpmāk uzskaitītajiem sertifikātiem, un ja to gravimetriskās separācijas 
efektivitāte ir vismaz 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumi Nr. 132, redukcijas posms 01, I vai II klase,  
− FAD e.V. Siegel (statuss uz 2015. gada februāri vai vēlāk), 
− VERT filtru saraksts (statuss uz 2016. gada septembri vai vēlāk), 
− BAFU filtru saraksts. 

PK2. Akumulatora smago metālu saturs (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Punkti tiks piešķirti par tādas tehnikas nodrošināšanu, kuras darbināšanai izmanto atkārtoti uzlādējamus akumulatorus ar mazāku smago metālu 
koncentrāciju, nekā norādīts turpmāk: 

1. dzīvsudrabs < 0,1 miljonā daļa; 
2. kadmijs < 1,0 miljonā daļa; 
3. svins < 5 miljonās daļas. 

Verifikācija 
Skatīt TS3. 
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4.1.2 ES ZPI KRITĒRIJI TEHNIKAS PAKALPOJUMU IEGĀDEI  
4.1.2.1 Priekšmets 

PRIEKŠMETS 
Tādu publiskās telpas uzturēšanas pakalpojumu iegāde, kam ir maza ietekme uz vidi un ko sniedz, izmantojot tehniku, kura definēta Regulā (ES) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji 
(šos kritērijus piemēro tikai tad, ja operatoram pieder pakalpojumu sniegšanai paredzēts autoparks vai tas to nomā) 

Svarīgi! Vienotie kritēriji pakalpojumu kategorijām (6. iedaļa) arī attiecas uz šo kategoriju. 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS6. Tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijas 
 Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojams kompaktajiem slaucītājiem un 
izkliedētājiem. 
 
Pakalpojuma sniegšanā izmantotajai mobilajai tehnikai jāatbilst šādām 
prasībām:   

1. vismaz V posma prasībām;  
2. nulles izplūdes gāzu emisiju prasībām: 
− 2019. g.: 25 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām, 
− 2020. g.: 35 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām,  
− 2021. g.: 45 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām,  
− 2022. g.: 55 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām. 

TS6. Tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijas 
Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojams kompaktajiem slaucītājiem un 
izkliedētājiem. 
 
Pakalpojuma sniegšanā izmantotajai mobilajai tehnikai jāatbilst šādām 
prasībām:   

1. vismaz V posma prasībām;  
2. nulles izplūdes gāzu emisiju prasībām: 
− 2019. g.: 50 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām, 
− 2020. g.: 60 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām,  
− 2021. g.: 70 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām,  
− 2022. g.: 80 % tehnikas jābūt nulles izplūdes gāzu emisijām.  
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Verifikācija 
Tāda pati kā TS1, kā arī PTU pakalpojuma sniegšanai paredzētās 
tehnikas saraksts, tās atbilstības sertifikāti un tehnikas spēka iekārtas tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopijas. 

 
Verifikācija 
Tāda pati kā TS1, kā arī PTU pakalpojuma sniegšanai paredzētās 
tehnikas saraksts, tās atbilstības sertifikāti un tehnikas spēka iekārtas tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopijas. 
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TS7.  Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji  
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams tikai kompaktajiem slaucītājiem un 
izkliedētājiem. 
 
Pakalpojuma sniegšanā izmantoto slaucītāju un izkliedētāju autoparka 
dzinēju gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītājiem jāatbilst šādām 
prasībām:  
 

1. vismaz IV posma prasībām;  
 

2. V posma vai Euro 6/VI prasībām: 
− 2019. g.: 30 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2020. g.: 40 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2021. g.: 50 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2022. g.: 60 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām; 
 

3. nulles izplūdes gāzu emisiju prasībām: 
− 2019. g.: 20 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 

gāzu emisijām, 

TS7.  Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji  
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams tikai kompaktajiem slaucītājiem un 
izkliedētājiem. 
 
Pakalpojuma sniegšanā izmantoto slaucītāju un izkliedētāju autoparka 
dzinēju gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītājiem jāatbilst šādām 
prasībām:  
 

1. vismaz IV posma prasībām; 
 

2. V posma vai Euro 6/VI prasībām:  
− 2019. g.: 50 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2020. g.: 60 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2021. g.: 70 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām, 
− 2022. g.: 80 % slaucītāju un izkliedētāju jāatbilst V posma vai 

Euro 6/VI prasībām; 
 

3. nulles izplūdes gāzu emisiju prasībām: 
− 2019. g.: 50 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 

gāzu emisijām, 
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− 2020. g.: 25 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām, 

− 2021. g.: 30 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām, 

− 2022. g.: 35 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām. 

 
Piemērojamais līmenis atbildīs gadam, kurā uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu izsludināts. 
 
Piedāvājumā būtu jādokumentē gadījumi, kad slaucītāji un izkliedētāji 
nav sertificēti kā tādi, kas atbilst IV posma vai stingrākām prasībām, 
tomēr tehniskā pēcapstrāde* ir ļāvusi izpildīt šo standartu. 
Verifikācija 
Tāda pati kā TS1, kā arī PTU pakalpojuma sniegšanai paredzētās 
tehnikas saraksts, tās atbilstības sertifikāti un tehnikas spēka iekārtas tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopijas. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas 
atbilst iepriekš norādītajam standartam pēc tehniskas uzlabošanas, ir 
jādokumentē šie pasākumi un jāiekļauj piedāvājumā, un minētais 
jāapstiprina neatkarīgai trešai personai, kas atbilst standarta EN-
ISO/IEC 17025 prasībām. 

− 2020. g.: 60 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām, 

− 2021. g.: 70 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām, 

− 2022. g.: 80 % slaucītāju un izkliedētāju jābūt nulles izplūdes 
gāzu emisijām. 

 
Piedāvājumā būtu jādokumentē gadījumi, kad slaucītāji un izkliedētāji 
nav sertificēti kā tādi, kas atbilst IV posma vai stingrākām prasībām, 
tomēr tehniskā pēcapstrāde* ir ļāvusi izpildīt šo standartu. 
 
 
Verifikācija 
Tāda pati kā TS1, kā arī PTU pakalpojuma sniegšanai paredzētās 
tehnikas saraksts, tās atbilstības sertifikāti un tehnikas spēka iekārtas tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopijas. 

Paskaidrojums. TS7. Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji 
* Ir atļauts uzstādīt dzinējus, kuri atbilst emisiju posmam, kas ir zemāks par V posmu, atbilstīgi izņēmumiem un pārejas noteikumiem, kas paredzēti 
Direktīvas 97/68/EK 10. panta 7. punktā, Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punktā, 34. panta 8. punktā vai 58. panta 5.–11. punktā, kā arī 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 11. panta 4. punktā un 14. pantā vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 13. panta 3.–6. punktā, 
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ja tie ir modernizēti ar DPF sistēmu, kas sertificēta atbilstīgi vienam no turpmāk uzskaitītajiem sertifikātiem, un ja to gravimetriskās separācijas 
efektivitāte ir vismaz 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumi Nr. 132, redukcijas posms 01, I vai II klase,  
− FAD e.V. Siegel (statuss uz 2015. gada februāri vai vēlāk), 
− VERT filtru saraksts (statuss uz 2016. gada septembri vai vēlāk), 
− BAFU filtru saraksts. 

 TS8. Tehnikas akumulatoru uzlādējamība un kvalitāte  
Visas tehnikas vienības ir jāaprīko ar akumulatora sistēmām, kas atbilst 
tehniskajai specifikācijai TS3.  
 
Verifikācija 
Tāda pati kā TS3 gadījumā, kā arī pakalpojuma sniegšanai izmantojamā 
tehnikas autoparka saraksts un tehnisko datu lapa. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
PK3. Tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Punkti tiks proporcionāli piešķirti tam pretendentam, kura tehnikas autoparka daļa pārsniegs TS6 prasības. 
 
Verifikācija 
Skatīt iepriekš TS6. 
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PK4. Mazāki gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Punkti tiks proporcionāli piešķirti par katru procentuālo uzlabojumu salīdzinājumā ar minimālo tehnisko specifikāciju, kas noteikta TS7. 
Verifikācija 
Skatīt iepriekš TS7. 

PK5. Izkliedētāju izkliedēšanas rādītāji  
 
Par piedāvājumiem, kuros būs piedāvāts pakalpojumu sniegšanai paredzēts autoparks, tiks piešķirti punkti proporcionāli to izkliedētāju daļai, kas 
atbilst tehniskajām prasībām saskaņā ar standartu EN 15597-2.  
 
Verifikācija 
Pretendentam ir jāiesniedz pakalpojumu autoparka transportlīdzekļu saraksts un atbilstoši EN 15597-2 veiktu to testu ziņojumi, ko izsniegusi 
neatkarīga laboratorija. 
 PK6. Akumulatora smago metālu saturs 

Par piedāvājumiem, kuros būs piedāvāts pakalpojumu autoparks, tiks 
piešķirti punkti proporcionāli to tehnikas vienību daļai, kuras ir 
aprīkotas ar akumulatoru sistēmām, kas atbilst PK2 par smago metālu 
koncentrāciju tehnikas akumulatoros. 
 
Verifikācija 
Tāda pati kā PK2 gadījumā, kā arī pakalpojuma sniegšanai 
izmantojamā tehnikas autoparka saraksts un tehnisko datu lapa. 
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4.1.2.3 Līguma izpildes klauzulas 
(piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekiem pieder pakalpojumu autoparks vai viņi to nomā) 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

LIK1. Tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams tikai tad, ja maiņas tehnika atbilst ekspluatācijas vajadzībām, ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde, un ir 
saskaņota ar pakalpojumu sniedzēju. 
 
Ja pakalpojuma sniegšanai izmantoto tehniku nomaina līguma laikā, maiņas tehnikai ir jābūt tehnikai ar nulles izplūdes gāzu emisijām (ja šāds 
izstrādājums ir pieejams tirgū). 
 
Ikgadējie pieraksti par tehnikas apkopi un nomaiņas grafiks ir jādara pieejams līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām. Līgumslēdzēja 
iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 

Paskaidrojums. LIK1. Tehnikas dzinēju izplūdes gāzu emisijas 
 

• Ieteicams nomainīt tehniku, kad tuvojas tās lietderīgās izmantošanas laika beigas vai ir radušies nenovēršami bojājumi. 
•  Nulles izplūdes gāzu emisiju tehnika spēj darboties bez jebkādām tiešām dzinēja izplūdes gāzu emisijām. 

LIK2. Tehnikas smērvielas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Darbuzņēmējam jānodrošina, ka hidrauliskie šķidrumi, transmisijas eļļas, ķēdes motorzāģu eļļas, divtaktu dzinēju eļļas un ziežvielas, ko izmanto 
pakalpojumu sniegšanai lietotajā PTU tehnikā, atbilst TS4 par tehnikas smērvielām. 
 
Darbuzņēmējs veic uzskaiti, kurai jābūt pieejamai līgumslēdzējai iestādei. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu 
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neatbilstības gadījumā. 
  
Četrtaktu dzinēju smērvielu gadījumā darbuzņēmējam jāaizstāj smērvielas, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai lietotajā PTU tehnikā, ar 
smērvielām, kas atbilst TS4 par tehnikas smērvielām četrtaktu dzinējiem, ja vien tehnikas ražotājs neiesaka cita veida smērvielu.   
 
Darbuzņēmējs veic uzskaiti, kurai jābūt pieejamai līgumslēdzējai iestādei. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu 
neatbilstības gadījumā. 
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5 TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PAKALPOJUMU AUTOPARKA GALVENIE VIDISKĀS IETEKMES FAKTORI 
 
Turpmāk norādītajā tabulā, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, ir apkopoti transportlīdzekļu un pakalpojumu autoparka 
ietekmes uz vidi galvenie faktori aprites cikla griezumā (papildu informāciju skatīt tehniskajā pārskatā). Tajā pašā tabulā ir raksturota arī ES ZPI pieeja 
attiecībā uz to, ko vajadzētu darīt, lai šo ietekmi samazinātu. 

1. Transportlīdzekļi un pakalpojumu autoparks 

Būtiskākie faktori, kam ir ietekme uz vidi izstrādājumu aprites 
ciklā  ES ZPI pieeja 

• Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošu 
vielu emisijas, ko rada enerģijas patēriņš 
izmantošanas posmā 

• Siltumnīcefekta gāzu un gaisu piesārņojošu vielu 
emisijas, kas rodas enerģijas nesēju piegādes ķēdes 
ietvaros 

• Ietekme uz vidi, kas rodas elektrotransportlīdzekļu 
akumulatoru ražošanas laikā 

• Trokšņa emisija, ko rada transportlīdzekļi un riepas 
izmantošanas posmā 
 

 • Pieprasīt kritērijus tipa apstiprinājuma CO2 emisijām attiecībā uz 
vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (VKT) un 
speciālas tehnoloģijas lielas noslodzes transportlīdzekļiem un 
L kategorijas transportlīdzekļiem 

• Pieprasīt kritērijus, kas pamatoti uz VKT gaisu piesārņojošu vielu 
emisiju rādītājiem, un speciālas tehnoloģijas lielas noslodzes 
transportlīdzekļiem un L kategorijas transportlīdzekļiem 

• Pieprasīt kritērijus attiecībā uz riepu rites pretestību 
• Pieprasīt kritērijus attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu un VKT 

energoefektivitāti 
• Pieprasīt kritērijus attiecībā uz akumulatoru garantijām 
• Pieprasīt kritērijus attiecībā uz transportlīdzekļu un riepu trokšņa 

emisijām 
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• Pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēji būtu apguvuši pamatprasmes 
un piemērotu galvenos vides vadības pasākumus un praksi 

• Pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēju personāls tiktu atbilstoši un 
bieži apmācīts 

• Pieprasīt kritērijus attiecībā uz riepām un smērvielām apkopes 
darbībām 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 

Sīkāka informācija par publiskās telpas uzturēšanu, tostarp par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem un tehniskajiem avotiem, kas izmantoti kā 
pierādījumi, ir pieejama tehniskajā pārskatā. 
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5.1 ES ZPI KRITĒRIJI TRANSPORTLĪDZEKĻU AUTOPARKA UN PAKALPOJUMU IEGĀDEI 
(4. KATEGORIJA) 

 

5.1.1 ES ZPI KRITĒRIJI TRANSPORTLĪDZEKĻU AUTOPARKIEM 
 

5.1.1.1 Priekšmets 
PRIEKŠMETS 

N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu, kas definēti Direktīvā 2007/46/EK, īpašam nolūkam paredzētu transportlīdzekļu un citu speciālo 
transportlīdzekļu, kas definēti Direktīvā 2007/46/EK (ielu tīrīšanas transportlīdzekļi, proti, pie kravas automobiļiem piemontēti slaucītāji), ar mazu 
ietekmi uz vidi iegāde. 
Piezīme. Uz kompaktajiem slaucītājiem un izkliedētājiem, ko uzskata par autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, attiecas tehnikas kritēriji. 

 

5.1.1.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS1. Tehnoloģiskās iespējas ar mērķi samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
 
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams lielas noslodzes transportlīdzekļiem 
un speciālajiem transportlīdzekļiem. 

 
Transportlīdzeklim ir jābūt aprīkotam ar vienu no šādām tehnoloģijām, 

TS1. Tehnoloģiskās iespējas ar mērķi samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
 
Piezīme. Šis kritērijs ir piemērojams lielas noslodzes transportlīdzekļiem 
un speciālajiem transportlīdzekļiem. 

 
Transportlīdzeklim ir jābūt aprīkotam ar vienu no šādām tehnoloģijām, 
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kuras pierādīti samazina SEG emisijas no ieguves līdz patēriņam: 
• uzlabojums aerodinamikā — aktīva plūsmas kontrole (tikai kravas 

automobiļiem, ko izmanto reģionālos darbības ciklos); 
• uzlabojums aerodinamikā — aizmugurējie gaisa plūsmvirži / 

pagarinājuma paneļi (tikai kravas automobiļiem, ko izmanto 
reģionālos darbības ciklos); 

• hibrīda transportlīdzekļi (dīzeļdegvielas un dabasgāzes); 
• pilnīgi elektriski transportlīdzekļi; 
• ūdeņraža elementu elektrotransportlīdzekļi; 
• oriģinālā aprīkojuma ražotāju (OAR) ar dabasgāzi darbināmi 

transportlīdzekļi ar duālās degvielas motoru un vismaz 50 % gāzes 
enerģijas patēriņa rādītāju WHTC karstās iedarbināšanas testa cikla 
laikā; 

• augstspiediena tiešās iesmidzināšanas ar dabasgāzi darbināmi 
transportlīdzekļi; 

• uzlādējami hibrīda transportlīdzekļi: transportlīdzekļi ar 
akumulatoru pakotni, kuru var uzlādēt no tīkla un kura nodrošina 
enerģiju virsbūves un aprīkojuma elektropiedziņai; 

• slodzes noteikšanas hidrauliskā sistēma (slaucītājiem) — sūkņa 
plūsmas jauda tiek regulēta, izmantojot slodzes noteikšanas 
spiedienu;  

• speciāli ar dabasgāzi darbināmi transportlīdzekļi turpmākajā piezīmē 
minētajos apstākļos. 
 

Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde var ietvert speciālus ar dabasgāzi 
darbināmus transportlīdzekļus, ja tiek piegādāts atjaunojams metāns, 

kuras pierādīti samazina SEG emisijas no ieguves līdz patēriņam: 
• pilnīgi elektriski transportlīdzekļi; 
• ūdeņraža elementu elektrotransportlīdzekļi; 
• oriģinālā aprīkojuma ražotāju ar dabasgāzi darbināmi 

transportlīdzekļi ar duālās degvielas motoru un vismaz 50 % gāzes 
enerģijas patēriņa rādītāju pasaules saskaņotā pārejas cikla (world 
harmonized transient cycle — WHTC) karstās iedarbināšanas testa 
cikla laikā; 

• augstspiediena tiešās iesmidzināšanas ar dabasgāzi darbināmi 
transportlīdzekļi; 

• uzlādējami hibrīda transportlīdzekļi: transportlīdzekļi ar 
akumulatoru pakotni, kuru var uzlādēt no tīkla un kura nodrošina 
enerģiju virsbūves un aprīkojuma elektropiedziņai; 

• slodzes noteikšanas hidrauliskā sistēma (slaucītājiem) — sūkņa 
plūsmas jauda tiek regulēta, izmantojot slodzes noteikšanas 
spiedienu;  

• speciāli ar dabasgāzi darbināmi transportlīdzekļi turpmākajā piezīmē 
minētajos apstākļos. 
 

 
 
 
 
Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde var ietvert speciālus ar dabasgāzi 
darbināmus transportlīdzekļus, ja tiek piegādāts atjaunojams metāns, 
nodrošinot vismaz 15 % no transportlīdzekļiem vajadzīgā daudzuma. 
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nodrošinot vismaz 15 % no transportlīdzekļiem vajadzīgā daudzuma. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir 
norādītas šīs tehniskās vai degvielas tehnoloģijas specifikācijas. 

 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir 
norādītas šīs tehniskās vai degvielas tehnoloģijas specifikācijas. 
 
 

TS2. Riepu spiediena kontroles sistēmas (RSKS) (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojam speciālajiem transportlīdzekļiem, proti, pie kravas automobiļiem piemontētiem slaucītājiem. 
 
Vieglie komerciālie transportlīdzekļi un lielas noslodzes transportlīdzekļi ir jāaprīko ar riepu spiediena kontroles sistēmām (RSKS) vai ar 
sensoriem, kas ļauj veikt uzraudzību no vadītāja vietas. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir norādīta šī informācija. 

TS3. Transportlīdzekļu riepu rites pretestība (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojam speciālajiem transportlīdzekļiem, proti, pie kravas automobiļiem piemontētiem slaucītājiem. 
 
Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar:  
a) riepām, kas atbilst visaugstākajai degvielas patēriņa efektivitātes klasei attiecībā uz rites pretestību (ko izsaka kg uz tonnu), kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulā (EK) Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa 
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efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Šai prasībai nav jāliedz publiskai iestādei iegādāties riepas ar visaugstāko saķeres ar slapju ceļu klasi, 
ja to var pamatot ar drošības apsvērumiem; 
 
VAI 
 
b) atjaunotām riepām. 
 
Piezīme. Regula (EK) Nr. 1222/2009 pašreiz tiek pārskatīta, un šā procesa ietvaros Eiropas Komisija ir izvirzījusi priekšlikumu COM(2018) 296. 
Šis kritērijs būs jāatjaunina saskaņā ar jauno tiesību aktu, kad tas būs stājies spēkā. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz riepas marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1222/2009 attiecībā uz a) punktā minētajām riepām vai paziņojums par 
apstiprinājumu saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 109 1. pielikumu attiecībā uz atjaunotām riepām (b) punkts). 
 

TS4.  Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
N3 un N2 transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa1) pārsniedz 2610 kg, jāatbilst Euro VI. 
N2 transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa1) nepārsniedz 2610 kg, jāatbilst ES ZPI transporta kritēriju, kas piemērojami vieglajiem automobiļiem 
un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (1. kategorija), TS2 “Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji”. 
Pie transportlīdzekļiem piemontētajiem slaucītājiem jāatbilst Euro VI vai Euro 6 atkarībā no tā transportlīdzekļa atsauces masas, pie kura tie ir 
piemontēti. 
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Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas sasnieguši iepriekš norādīto standartu pēc 
tehniskas uzlabošanas, pasākumi jādokumentē un jāiekļauj piedāvājumā, kā arī minētais jāapstiprina neatkarīgai trešai personai. 
Paskaidrojums. TS4.  Gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji  
1) “Atskaites masa” ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kura norādīta atbilstības sertifikātā un no kuras atņemta vadītāja vienotā 
masa 75 kg, un kurai pieskaitīta vienotā masa 100 kg. 
 TS5. Ūdens recirkulācijas sistēmas 

 
Ja līgumslēdzējai iestādei ir vajadzīgi slaucītāji, kas putekļu nomākšanai 
izmanto ūdeni.  
 
Slaucītājiem ir jābūt aprīkotiem ar ūdens recirkulācijas sistēmu, proti, 
sistēmu, kurā recirkulē daļa no ūdens, ko izmanto putekļu nomākšanai. 
Slaucītājs izsmidzina ūdeni un tad to savāc kopā ar putekļiem. Iekārta 
izfiltrē netīro ūdeni, kas tiek atkārtoti novadīts uz ūdens tvertni. 
 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz tehnisko datu lapa, kurā aprakstīta ūdens 
recirkulācijas sistēma. 

 TS6. Riepu radītais troksnis 
(neizmanto, ja drošības apsvērumu dēļ ir vajadzīgas riepas, kas 
nodrošina visaugstāko saķeri ar slapju ceļu, sniega riepas vai ledus 
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riepas) 
 
Piezīme. Šis kritērijs neattiecas uz speciālajiem transportlīdzekļiem. 
 
Lielas noslodzes transportlīdzekļi (LNT) jāaprīko ar:  

a) riepām, kuru ārējā rites trokšņa emisiju līmenis ir par 3 dB 
zemāks nekā maksimālais līmenis, kas paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā. Tas ir līdzvērtīgs uz ārējā rites 
trokšņa klasi attiecināmā ES riepu marķējuma augstākajai 
kategorijai (no trim pieejamajām);  

VAI 
b) atjaunotām riepām. 

Piezīme. Regula (EK) Nr. 1222/2009 pašreiz tiek pārskatīta, un šā 
procesa ietvaros Eiropas Komisija ir izvirzījusi priekšlikumu 
COM(2018) 296. Šis kritērijs būs jāatjaunina saskaņā ar jauno tiesību 
aktu, kad tas būs stājies spēkā. 
 
Verifikācija Pretendentam jāiesniedz riepas marķējums saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1222/2009 attiecībā uz a) punktā minētajām riepām vai 
paziņojums par apstiprinājumu saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas 
komisijas Noteikumu Nr. 109 1. pielikumu attiecībā uz atjaunotām 
riepām (b) punkts). 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
 PK1. Gaisa kondicionēšanas gāzes 
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Punkti tiks piešķirti par tiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kurā izmanto aukstumaģentu, kura globālās 
sasilšanas potenciāls (GSP), kas izteikts kā salīdzinājumā ar CO2 
aprēķināts koeficients, 100 gadu laikposmā ir mazāks par 150. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jānorāda gaisa kondicionēšanas sistēmā par 
aukstumaģentu izmantotās gāzes nosaukums, formula un GSP. Ja 
izmanto gāzu maisījumu (n gāzes pēc skaita), GSP aprēķina šādi: 
GSP = Σ(viela X1 % x GSP(X1)) + (viela X2 % x GSP(X2)) + … 
(viela Xn % x GSP(Xn)), 
kur % ir īpatsvars ar svara pielaidi +/–1 %. 
Informācija par gāzu GSP ir pieejama Regulas (ES) Nr. 517/2014 I un 
II pielikumā (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.LAV).   

 PK2. Transportlīdzekļu riepas — atjaunotas riepas  
 
Punkti tiks piešķirti par speciālajiem transportlīdzekļiem ar atjaunotām 
riepām. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz paziņojums par apstiprinājumu saskaņā ar ANO 
Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 109 par atjaunotām 
riepām 1. pielikumu. 
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PK3. Mazāki gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji 
 
Par N3 un N2 transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa1) pārsniedz 
2610 kg, un speciālajiem transportlīdzekļiem punktus piešķirs par šādām 
tehnoloģijām: 

• dabasgāze; 

• uzlādējami hibrīda elektrotransportlīdzekļi (PHEV); 

• akumulatora elektrotransportlīdzekļi (BEV);  

• ūdeņraža elementu elektrotransportlīdzekļi (FVEC). 
(Jānosaka, kādā mērā vairāk punktu piešķirs transportlīdzekļiem, kas 
spēj nodrošināt nulles izplūdes emisijas, t. i., uzlādējamiem hibrīda 
elektrotransportlīdzekļiem (PHEV), akumulatora 
elektrotransportlīdzekļiem (BEV) un ūdeņraža elementu 
elektrotransportlīdzekļiem (FVEC). Transportlīdzekļiem, kas spēj 
nodrošināt nulles izplūdes emisijas, jāpiešķir vairāk punktu nekā ar 
dabasgāzi darbināmiem transportlīdzekļiem.) 
N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa1) nepārsniedz 
2610 kg, — vieglajiem automobiļiem un VKT (1. kategorija) 
piemērojamo ES ZPI transporta kritēriju PK3 “Mazāki gaisu 
piesārņojošu vielu emisiju rādītāji” formula un PK4 “Spēja nodrošināt, 
ka izplūdes emisija ir 0”. 
 
Verifikācija 
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Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts. 
Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas sasnieguši iepriekš norādīto 
standartu pēc tehniskas uzlabošanas, pasākumi jādokumentē un jāiekļauj 
piedāvājumā, kā arī minētais jāapstiprina neatkarīgai trešai personai. 
Paskaidrojums. PK3.  Mazāki gaisu piesārņojošu vielu emisiju rādītāji  
1) “Atskaites masa” ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kura norādīta atbilstības sertifikātā un no kuras atņemta vadītāja vienotā 
masa 75 kg, un kurai pieskaitīta vienotā masa 100 kg. 

 
 
 

PK4. Ūdens recirkulācijas sistēmas 
 
Ja līgumslēdzējai iestādei ir vajadzīgi slaucītāji, kas putekļu nomākšanai 
izmanto ūdeni. 
 
Punkti tiks piešķirti par slaucītājiem, kas aprīkoti ar ūdens recirkulācijas 
sistēmu, proti, ar sistēmu, kurā recirkulē daļa no ūdens, ko izmanto 
putekļu nomākšanai. Slaucītājs izsmidzina ūdeni un tad to savāc kopā ar 
putekļiem. Iekārta izfiltrē netīro ūdeni, kas tiek atkārtoti novadīts uz 
ūdens tvertni. 
 

Verifikācija 
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Pretendentam jāiesniedz tehnisko datu lapa, kurā aprakstīta ūdens 
recirkulācijas sistēma. 
 PK5. Transportlīdzekļu radītais troksnis 

Piezīme. Šis kritērijs neattiecas uz speciālajiem transportlīdzekļiem. 
 
Punkti tiks piešķirti par transportlīdzekļiem, kuru trokšņa emisijas atbilst 
Regulā (ES) Nr. 540/2014 minētajām 3. posma robežvērtībām. Trokšņa 
emisijas tiks testētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 540/2014 II pielikumu. 
 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts. 

 PK6. Slaucītāji 
Punkti tiks piešķirti par slaucītājiem ar mazāku garantēto skaņas 
intensitātes līmeni (atbilstoši Direktīvai 2000/14/EK). 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz CE marķējuma kopija, kā arī norāde par 
slaucītāja garantēto skaņas intensitātes līmeni atbilstoši Direktīvai 
2000/14/EK. 

 
  



 

67 

 

5.1.2 ES ZPI KRITĒRIJI AUTOPARKA PAKALPOJUMA IEGĀDEI  
5.1.2.1 Priekšmets 

PRIEKŠMETS 
Tādu publiskās telpas apkopes pakalpojumu ar mazu ietekmi uz vidi iegāde, kuru sniegšanai izmanto N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus, kas 
definēti Direktīvā 2007/46/EK, īpašam nolūkam paredzētus transportlīdzekļus un citus speciālos transportlīdzekļus, kas definēti Direktīvā 
2007/46/EK (ielu tīrīšanas transportlīdzekļi, proti, pie kravas automobiļiem piemontēti slaucītāji), ar mazu ietekmi uz vidi. 
Piezīme. Uz kompaktajiem slaucītājiem un izkliedētājiem, ko uzskata par autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, attiecas tehnikas kritēriji. 

 

5.1.2.2 Tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritēriji 
(šos kritērijus piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekiem pieder pakalpojumu autoparks vai viņi to nomā) 

Svarīgi! Vienotie kritēriji pakalpojumu kategorijām (6. iedaļa) arī attiecas uz šo kategoriju. 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS1. SEG emisijas 
 
LNT un speciālajiem transportlīdzekļiem 
 
Autoparka sastāvā jābūt šādai daļai ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti 
ar vienu no atbilstošajām tehnoloģijām, kuras minētas TS1 
“Tehnoloģisko uzlabojumu iespējas ar mērķi samazināt 
transportlīdzekļu siltumnīcefekta gāzu emisijas” pamatprasībās: 
• 2019. g.: 20 %, 
• 2020. g.: 28 %, 
• 2021. g.: 36 %, 

TS1. SEG emisijas 
 
LNT un speciālajiem transportlīdzekļiem 
 
Autoparka sastāvā jābūt šādai daļai ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 
vienu no atbilstošajām tehnoloģijām, kuras minētas TS1 “Tehnoloģisko 
uzlabojumu iespējas ar mērķi samazināt transportlīdzekļu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas” pamatprasībās: 
• 2019. g.: 32 %, 
• 2020. g.: 40 %, 
• 2021. g.: 48 %, 
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• 2022. g.: 44 %. 
 
L kategorijas transportlīdzekļiem  
Autoparka sastāvā jābūt šādai daļai ar elektrotransportlīdzekļiem: 
• 2019. g.: 25 %, 
• 2020. g.: 35 %, 
• 2021. g.: 45 %, 
• 2022. g.: 55 %. 
 
Vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (VKT) 
• 12 % no autoparka, ko izmanto līguma izpildes nolūkos, jāatbilst 

autotransportam piemērojamo ES ZPI kritēriju TS1 pamatkritērijiem 
attiecībā uz CO2 emisijām kategorijai “VKT iegāde, noma vai īre”. 

 
Piemērojamais līmenis atbildīs gadam, kurā uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu izsludināts. 

 
 
Verifikācija Tāda pati kā TS1 transportlīdzekļiem (5.1.1.2. iedaļa), kā 
arī visa autoparka saraksts, tehnisko datu lapas vai atbilstības sertifikāti. 

• 2022. g.: 56 %. 
 
L kategorijas transportlīdzekļiem  
Autoparka sastāvā jābūt šādai daļai ar elektrotransportlīdzekļiem: 
• 2019. g.: 40 %, 
• 2020. g.: 50 %, 
• 2021. g.: 60 %, 
• 2022. g.: 70 %. 
 
Vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (VKT) 
• 12 % no autoparka, ko izmanto līguma izpildes nolūkos, jāatbilst 

transportam piemērojamo ES ZPI kritēriju TS1 visaptverošajiem 
kritērijiem attiecībā uz CO2 emisijām kategorijai “VKT iegāde, noma 
vai īre”. 

• 25 % no autoparka, ko izmanto līguma izpildes nolūkos, jāatbilst 
autotransportam piemērojamo ES ZPI kritēriju TS1 pamatkritērijiem 
attiecībā uz CO2 emisijām kategorijai “VKT iegāde, noma vai īre”.  

 
Piemērojamais līmenis atbildīs gadam, kurā uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu izsludināts. 
Verifikācija Tāda pati kā TS1 transportlīdzekļiem (5.1.1.2. iedaļa), kā arī 
visa autoparka saraksts, tehnisko datu lapas vai atbilstības sertifikāti. 
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TS2. Velosipēdu loģistika (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 (pilsētās ar piemērotu infrastruktūru) 
 
Pretendentam jāpiedāvā pakalpojumu autoparks, kas ietver velosipēdus (kas var būt elektrovelosipēdi) un velosipēdu piekabes, lai līdz minimumam 
samazinātu motorizēto transportlīdzekļu izmantošanu atbilstoši pasākumiem vides problēmu mazināšanai, kuri noteikti pakalpojumu kategoriju 
vienoto kritēriju TS1 “Vides vadības prakse”. 
 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz pakalpojumu autoparka specifikācijas un aprakstu par to, kā velosipēdi un to piekabes tiks izmantotas motorizēto 
transportlīdzekļu izmantošanas samazināšanai. 

TS3. Transportlīdzekļu riepu rites pretestība (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojam speciālajiem transportlīdzekļiem, proti, pie kravas automobiļiem piemontētiem slaucītājiem. 
 
Visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar riepām, kas atbilst TS3 par transportlīdzekļu riepām, kā noteikts 5.1.1.2. iedaļā. 
Verifikācija 
Tāda pati kā attiecībā uz TS3 par transportlīdzekļu riepām, kā noteikts 5.1.1.2. iedaļā, un visa autoparka saraksts un tehnisko datu lapas. 
TS4. Riepu spiediena kontroles sistēmas (RSKS) (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Piezīme. Šis kritērijs nav piemērojam speciālajiem transportlīdzekļiem, proti, pie kravas automobiļiem piemontētiem slaucītājiem. 
 
Visiem VKT un lielas noslodzes transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar sistēmām, kas atbilst TS2 par RSKS, kā noteikts 5.1.1.2. iedaļā.  
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Verifikācija 
Tāda pati kā attiecībā uz TS2 par RSKS, kā noteikts 5.1.1.2. iedaļā, un visa autoparka saraksts un tehnisko datu lapas. 

TS5. Degvielas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Piezīme. Šo kritēriju piemēro tikai tad, ja līgumslēdzēja iestāde klasificē īpaši paredzētus ar dabasgāzi darbināmus transportlīdzekļus kā atbilstošu 
tehnoloģiju un pretendents piedāvā nodrošināt īpaši paredzēto ar dabasgāzi darbināmo transportlīdzekļu atbilstību TS1 prasībām 
transportlīdzekļiem (skatīt 5.1.1.2. iedaļu). Līgumslēdzēja iestāde var noteikt augstāku piegādātās atjaunojamās degvielas procentuālo daļu saskaņā 
ar pieejamo piedāvājumu attiecīgajā valsts vai reģionālajā tirgū. 
 
Vismaz 15 % no piegādātā metāna jābūt atjaunojamam metānam. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz ar piegādātāju(-iem) noslēgts(-i) līgums(-i) un produkcijas un īpaši paredzētās degvielas padeves sistēmas apraksts un 
tehniskās specifikācijas. 
TS6. Gaisu piesārņojošu vielu emisijas 
(šos kritērijus piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekam pieder 
pakalpojumu autoparks vai tas to nomā) 
 
Visiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas izmantoti pakalpojuma 
sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro V. 
2019. g.: 48 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
2020. g.: 56 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
2021. g.: 64 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 

TS6. Gaisu piesārņojošu vielu emisijas 
(šos kritērijus piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekam pieder 
pakalpojumu autoparks vai tas to nomā) 
 
TS6.1. Visiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas izmantoti 
pakalpojuma sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro V. 
2019. g.: 68 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
2020. g.: 76 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 



 

71 

 

2022. g.: 72 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
 
Piedāvājumā būtu jādokumentē gadījumi, kad transportlīdzekļi nav 
sertificēti kā atbilstoši Euro V vai augstākam standartam, bet ar tehnisko 
pēcapstrādi ir sasniegts tāds pats standarts. 
 
Visiem mazas noslodzes transportlīdzekļiem (MNT), kas izmantoti 
pakalpojuma sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro 5. 
2019. g.: 50 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2020. g.: 60 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2021. g.: 70 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2022. g.: 80 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
 
Visiem L kategorijas transportlīdzekļiem, kas izmantoti pakalpojuma 
sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro 3. 
2019. g.: 50 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2020. g.: 60 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2021. g.: 70 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2022. g.: 80 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
 
Piemērojamais līmenis atbildīs gadam, kurā uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu izsludināts. 
 
Verifikācija 

2021. g.: 84 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
2022. g.: 92 % lielas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro VI. 
 
Piedāvājumā būtu jādokumentē gadījumi, kad transportlīdzekļi nav 
sertificēti kā atbilstoši Euro V vai augstākam standartam, bet ar tehnisko 
pēcapstrādi ir sasniegts tāds pats standarts. 
Visiem mazas noslodzes transportlīdzekļiem, kas izmantoti pakalpojuma 
sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro 5. 
2018. g.: 60 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2019. g.: 70 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2020. g.: 80 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2021. g.: 90 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
2022. g.: 100 % mazas noslodzes transportlīdzekļu jāatbilst Euro 6. 
 
2019. g.: 15 % MNT jāatbilst Euro 6d-TEMP vai Euro 6d standartam. 
2020. g.: 20 % MNT jāatbilst Euro 6d-TEMP vai Euro 6d standartam. 
2021. g.: 25 % MNT jāatbilst Euro 6d-TEMP vai Euro 6d standartam. 
2022. g.: 35 % MNT jāatbilst Euro 6d-TEMP vai Euro 6d standartam. 
 
Visiem L kategorijas transportlīdzekļiem, kas izmantoti pakalpojuma 
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Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļu tehnisko datu lapas, kurās ir 
norādīti emisijas standarti. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas 
sasnieguši iepriekš norādīto standartu pēc tehniskas uzlabošanas, 
pasākumi jādokumentē un jāiekļauj piedāvājumā, kā arī minētais 
jāapstiprina neatkarīgai trešai personai. 

sniegšanā, jāatbilst vismaz Euro 3. 
2019. g.: 70 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2020. g.: 80 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2021. g.: 90 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
2022. g.: 100 % L kategorijas transportlīdzekļu jāatbilst Euro 4. 
 
Piemērojamais līmenis atbildīs gadam, kurā uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu izsludināts. 
 
TS6.2. Pilsētu teritorijās, kurās ir problēmas ar gaisa kvalitāti  
MNT un L kategorijas transportlīdzekļiem jābūt nulles izplūdes 
emisijām. 
Ja nav pieejama uzlādes infrastruktūra vai ja paredzētais izmantošanas 
profils ietver lielus attālumus, transportlīdzekļiem jābūt vismaz tādiem, 
kas spēj nodrošināt nulles izplūdes emisijas, proti, VKT var nobraukt 
vismaz 40 km bez izplūdes emisijām.  
 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļu tehnisko datu lapas, kur 
noteikti emisijas standarti, un attiecīgā gadījumā partnerības līgums ar 
pilsētas konsolidācijas centru. 
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PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI  
(šos kritērijus piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekiem pieder pakalpojumu autoparks vai viņi to nomā) 

PK1. SEG emisijas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Punkti tiks piešķirti par līguma izpildei izmantoto autoparku, kurā transportlīdzekļu proporcionālā daļa (%) ir lielāka nekā TS1 “SEG emisijas” 
noteiktā, proporcionāli tam, kādā apmērā pārsniegtas TS1 prasības. 
 
Verifikācija 
Skatīt iepriekš TS1. 

PK2. Gaisu piesārņojošu vielu emisijas (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi; nepiemēro, ja tehniskajā specifikācijā TS6.2. ir 
prasīts, lai visiem transportlīdzekļiem būtu nulles izplūdes emisijas) 
 
Punkti tiks piešķirti par piedāvājumiem, kuros attiecībā uz līguma izpildei izmantojamo autoparku tiek piedāvāts turpmāk norādītais:  
a) augstāka procentuālā daļa, nekā noteikts TS6 (skatīt iepriekš), VAI 
b) MNT un L kategorijas transportlīdzekļi, kuru emisijas ir mazākas, nekā noteikts Euro 6/4, VAI  
c) ar dabasgāzi darbināmi lielas noslodzes transportlīdzekļi un nulles emisiju transportlīdzekļi, proti, vieglie automobiļi un VKT, kas var 
nobraukt vismaz 40 km bez izplūdes emisijām, un uzlādējami hibrīda elektroautobusi (PHEV), akumulatora elektroautobusi (BEV) un ūdeņraža 
elementu elektroautobusi (FVEC), 
 
proporcionāli tam, kādā apmērā pārsniegtas TS6 prasības (sk. iepriekš). (Jānosaka, cik lielā mērā punkti tiks piešķirti par lielāku procentuālo 
īpatsvaru, labāku veiktspēju un nulles izplūdes emisiju transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļiem, kas spēj nodrošināt nulles izplūdes emisijas, 
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jāpiešķir vairāk punktu nekā ar dabasgāzi darbināmiem transportlīdzekļiem.)  
Verifikācija 
Skatīt iepriekš TS2. 
PK4. Ūdens recirkulēšana  
 
Ja līgumslēdzējai iestādei ir vajadzīgi slaucītāji, kas putekļu nomākšanai izmanto ūdeni. 
 
Punkti tiks piešķirti par piedāvājumiem, kuros būs piedāvāts pakalpojumu autoparks, proporcionāli to transportlīdzekļu daļai, kas ir aprīkoti ar 
ūdens recirkulācijas sistēmu. 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz pakalpojumu autoparka transportlīdzekļu saraksts un to tehnisko datu lapas. 
 PK5. Trokšņa emisijas 

 
Punkti tiks piešķirti par tiem piedāvājumiem, kuros būs piedāvāts 
pakalpojumu autoparks, kas sastāv tikai no tādiem transportlīdzekļiem, 
kuri atbilst 5.1.1.2. iedaļā noteiktajam PK5 par transportlīdzekļu trokšņa 
emisijām. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz pakalpojumu autoparka transportlīdzekļu 
saraksts un to atbilstības sertifikāti. 

 
5.1.2.3 Līguma izpildes klauzulas 
(piemēro tikai tad, ja ekonomikas dalībniekiem pieder pakalpojumu autoparks vai viņi to nomā) 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 
 LIK1. Zemas viskozitātes smēreļļas  

Ja vien transportlīdzekļa ražotājs neiesaka cita veida smērvielu, 
darbuzņēmējam, sniedzot pakalpojumu, jānomaina transportlīdzekļu 
smērvielas ar zemas viskozitātes (ZV) dzinēju smēreļļām. Zemas 
viskozitātes smēreļļas atbilst SAE pakāpei Nr. 0W30 vai Nr. 5W30 vai 
līdzvērtīgai pakāpei.  
Darbuzņēmējs veic uzskaiti, kurai jābūt pieejamai līgumslēdzējai 
iestādei. Līgumslēdzēja iestāde var paredzēt noteikumus par sankciju 
piemērošanu neatbilstības gadījumā. 
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LIK2. Transportlīdzekļu riepu rites pretestība (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Darbuzņēmējam jānomaina pakalpojuma izpildē izmantoto transportlīdzekļu nolietotās riepas ar šādām:  

a) jaunām riepām, kas atbilst visaugstākajai degvielas patēriņa efektivitātes klasei attiecībā uz rites pretestību (ko izsaka kg uz tonnu), kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulā (EK) Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas 
patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Šai līguma izpildes klauzulai nav jāliedz izmantot riepas ar visaugstāko saķeres ar 
slapju ceļu klasi, ja to var pamatot ar drošības apsvērumiem, 
VAI 

b) atjaunotām riepām. 
Darbuzņēmējs veic uzskaiti, kurai jābūt pieejamai līgumslēdzējai iestādei. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu 
neatbilstības gadījumā. 

LIK3. Riepu radītais troksnis 
Piezīme. Šī LIK neattiecas uz atjaunotām riepām. 
 
Sniedzot pakalpojumu, darbuzņēmējam jānomaina nolietotas transportlīdzekļu riepas ar jaunām riepām, kuru ārējā rites trokšņa emisiju līmenis ir 
par 3 dB zemāks nekā maksimālais līmenis, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā. Tas ir līdzvērtīgs uz ārējā rites trokšņa 
klasi attiecināmā ES riepu marķējuma augstākajai kategorijai (no trim pieejamajām).  
Ārējā rites trokšņa emisijas tiks testētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1222/2009 I pielikumu. 
Darbuzņēmējs veic uzskaiti, kurai jābūt pieejamai līgumslēdzējai iestādei. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu 
neatbilstības gadījumā. 
 
Paskaidrojums. Apkopes pakalpojumu iegāde  
Līgumslēdzēja iestāde var ietvert šos kritērijus uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus par transportlīdzekļu apkopes pakalpojumiem. Tomēr šie 
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kritēriji attiecas tikai uz nelielu daļu no apkopes darbībām un nevar tikt uzskatīti par ES ZPI kritērijiem transportlīdzekļu apkopes pakalpojumiem. 

Paskaidrojums. Prasības centrālās valdības riepu iepirkumiem 
 
Energoefektivitātes direktīvas (2012/27/ES), kas valsts tiesību aktos bija jātransponē līdz 2014. gada jūnijam, 6. pantā un III pielikumā ir paredzēti 
īpaši pienākumi publiskām iestādēm iepirkt noteiktas energoefektīvas iekārtas. Tie ietver pienākumu iegādāties vienīgi tādas riepas, kas 
“atbilst augstākajai degvielas energoefektivitātes klasei, kā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1222/2009 (2009. gada 
25. novembris) par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Šī prasība neliedz publiskām 
struktūrām iegādāties riepas, kas pieder pie augstākās klases tādos parametros kā saķere ar slapju ceļu vai ārējais rites troksnis, ja to var pamatot ar 
drošības vai sabiedrības veselības apsvērumiem”. 
Šis pienākums attiecas tikai uz centrālo valdību un pirkumiem, kas pārsniedz iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības. Turklāt prasībām jābūt 
saderīgām ar tādiem apsvērumiem kā izmaksu lietderība, ekonomiskā īstenojamība, lielāka ilgtspēja, tehniskā piemērotība un pietiekama 
konkurence. Šie faktori var atšķirties dažādām publiskajām iestādēm un dažādos tirgos. Vairāk norādījumu par šā Energoefektivitātes direktīvas 
6. panta un III pielikuma aspekta interpretāciju saistībā ar energoefektīvu produktu, pakalpojumu un ēku iepirkumu, ko veic centrālās valdības 
iestādes, skatīt Komisijas norādījumu dokumentā COM(2013) 762 final — Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei “Kā īstenot 
energoefektivitātes direktīvu — Komisijas norādījumi”. 
Regula (EK) Nr. 1222/2009 pašreiz tiek pārskatīta, un šā procesa ietvaros Eiropas Komisija ir izvirzījusi priekšlikumu COM(2018) 296. Šī LIK būs 
jāatjaunina saskaņā ar jauno tiesību aktu, kad tas būs stājies spēkā. 
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6 VIENOTI KRITĒRIJI PAKALPOJUMU KATEGORIJĀM  
 

6.1 PRIEKŠMETS UN ATLASES KRITĒRIJI 
 

PRIEKŠMETS 
Publiskas telpas uzturēšanas pakalpojumu ar mazu ietekmi uz vidi, tostarp šādu pakalpojumu, iegāde: 

- tīrīšanas pakalpojumi, 
- dārzkopības pakalpojumi. 

 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

ATLASES KRITĒRIJI 
AK1. Pretendenta kompetences (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Pretendentam jābūt attiecīgām prasmēm un pieredzei, kas vajadzīgas, sniedzot vidi saudzējošus uzturēšanas pakalpojumus, kuri ietver vismaz 
turpmāk minēto: 

- tādu līdzekļu lietošana, kuriem ir piešķirts ES ekomarķējums vai citi attiecīgi standarta EN ISO 14024 I tipam atbilstoši ekomarķējumi, kas 
ir oficiāli atzīti dalībvalstī vai reģionā līgumā paredzēto tīrīšanas uzdevumu izpildei, 

- iekšēja vai ārēja personāla apmācība, kas aptver tādus vides aspektus kā pareiza līdzekļu atšķaidīšana un dozēšana, notekūdeņu novadīšana 
un atkritumu šķirošana, 

- labāko pieejamo tehnoloģiju un pasākumu noteikšana, novērtēšana un īstenošana (ja piemērojams attiecīgajam sniegtajam pakalpojumam), 
lai: 

• līdz minimumam samazinātu ūdens un enerģijas patēriņu,  
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• līdz minimumam samazinātu SEG un gaisu piesārņojošu vielu emisijas,  
• līdz minimumam samazinātu atkritumu rašanos, 
• optimizētu atkritumu apsaimniekošanu, 
• līdz minimumam samazinātu pesticīdu, tostarp herbicīdu, lietošanu, 
• līdz minimumam samazinātu mēslojuma lietošanu,  
• līdz minimumam samazinātu tīrīšanas līdzekļu lietošanu, 
• līdz minimumam samazinātu atledošanas produktu lietošanu, 
• aizsargātu un sekmētu bioloģisko daudzveidību, 

 
- procedūras, saskaņā ar kurām uzrauga iepriekš minētos vides jautājumus un ziņo par tiem. 

 
Verifikācija 
Pretendentiem jāiesniedz pierādījumi — informācija un atsauces attiecīgos līgumos, kas īstenoti iepriekšējos piecos gados un ietvēruši iepriekš 
minētos elementus. Tas ir jāapliecina ar ierakstiem par personāla apmācības darbībām, kuros ir norādīti mācību priekšmeti. 

 

6.2 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS1. Vides vadības pasākumi (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
 
Pretendentiem jābūt sagatavotām rakstveida procedūrām, kuru mērķis ir: 
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1) uzraudzīt, dokumentēt un īstenot pasākumus, ar ko: 
− līdz minimumam samazina enerģijas patēriņu, 
− līdz minimumam samazina SEG un gaisu piesārņojošu vielu emisijas, 
− līdz minimumam samazina ūdens patēriņu, 
− līdz minimumam samazina produktu (piemēram, tīrīšanas līdzekļu, minerālmēslu un organiskā mēslojuma, pesticīdu, atledošanas produktu) 

patēriņu, 
− līdz minimumam samazina atkritumu rašanos, 
− veicina bioloģisko daudzveidību; 

 
2) uzturēt transportlīdzekļu un tehnikas autoparku atbilstoši ražotāja ieteikumiem; 
 
3) novērtēt plāna un darbības procedūru izpildi, sekojot rādītāju1 attīstībai un pasākumu un procedūru izpildei reālajā dzīvē; 
 
4) īstenot nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu novirzes no plāna un pēc iespējas novērstu tās nākotnē. 
 
Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz minēto rakstveida procedūru eksemplārs. 
 
Vides vadības sistēmas, kas sertificētas atbilstīgi ES vides vadības un audita sistēmai (EMAS) vai ISO 14001, tiks uzskatītas par atbilstošām, ja tās 
iever vides mērķus, kas uzskaitīti tehniskajās specifikācijās, un ja to darbības joma aptver pakalpojumus, kas ir uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus 
priekšmets. Pretendentam jāiesniedz vides politika, kurā apliecināta apņemšanās sasniegt šos mērķus, kā arī sertifikācijas struktūras izsniegts 
sertifikāts, kur ir norādīta darbības joma. 
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Piezīme. Līgumslēdzēja iestāde var piešķirt punktus piedāvājumiem, kuros piedāvā būtiski uzlabot vides vadības pasākumus. 

Paskaidrojums. TS1. Vides vadības pasākumi 
1 Ieteicams balstīt vides problēmu uzraudzības rādītājus uz funkcionālo vienību “uzturētās zonas m2” (piemēram, vienā m2 patērēto ūdens litru 
skaits, vienā m2 izlietotā patērējamā produkta litru skaits). Ieteicamais minimālais uzraudzības biežums ir viena reize sezonā (četras reizes gadā) 
reprezentatīvu nedēļu laikā. Reprezentatīva nedēļa ir tāda nedēļa, kad aktivitātes līmenis aptuveni atbilst vidējai attiecīgās sezonas aktivitātei. 
Bioloģiskās daudzveidības gadījumā var būt grūti atlasīt rādītājus, ko var izmantot šā vides aspekta uzraudzībai. Ideāls rādītājs būtu tāds, kas 
pamatojas uz mērķi. Piemēram, mērķis var būt palielināt zvirbuļveidīgo populāciju, un rādītājs būtu šo putnu skaita izmaiņas. Tas ir jānovērtē, 
notverot parauga putnus, kas var būt pārāk dārgi. Šādā gadījumā ieteicams noteikt rādītājus tām darbībām, ko veic šā mērķa sasniegšanai, — 
aizņemto būrīšu skaits, koku blīvuma un teritoriju nepārtrauktības pieaugums utt. 
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6.3 LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS  
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 
LIK1. Personāla apmācība (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
Līguma darbības laikā darbuzņēmējam ir jāīsteno iekšēja personāla apmācības programma* vai jānodrošina darbiniekiem iespējas piedalīties ārējā 
apmācības programmā, kas aptver turpmāk uzskaitītās tēmas, ja tās ir saistītas ar šo darbinieku pienākumiem, ko tie veic līguma ietvaros. 
 
Dārzkopības pakalpojumu sniegšanai: 

− personālam jābūt apmācītam par dārzkopības praksi ar mazāku ietekmi uz vidi, kas jāizmanto pakalpojuma sniegšanas laikā. Apmācībai 
jāaptver vismaz ūdens un enerģijas taupīšanas prakse, atkritumu daudzuma samazināšana, apsaimniekošana un selektīva savākšana, 
bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana, no atjaunojamām izejvielām ražotu produktu lietošana, rīcība ar ķīmiskajiem līdzekļiem un 
tvertnēm un to pārvaldība, droša un legāla pesticīdu, tostarp herbicīdu, lietošana,  

− apmācība par kritiski svarīgiem lietojumiem, tostarp ķīmisko vielu lietošanu, jāveic, pirms darbiniekiem tiek dota atļauja veikt šādu darbu. 

Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas darbuzņēmējam jāiesniedz apmācības plāns. 
 
Tīrīšanas pakalpojumu sniegšanai: 

− personālam jābūt apmācītam par tīrīšanas praksi ar mazāku ietekmi uz vidi, kas jāizmanto pakalpojuma sniegšanas laikā. Apmācībai jāaptver 
ūdens un enerģijas taupīšanas prakse, atkritumu daudzuma samazināšana, PM10 putekļu daudzuma samazināšana ielās, patērējamo preču 
lietošanas samazināšana līdz minimumam un ķīmisko vielu droša izmantošana, 
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− apmācība par kritiski svarīgiem lietojumiem, tostarp ķīmisko vielu lietošanu, jāveic, pirms darbiniekiem tiek dota atļauja veikt šādu darbu. 

 
Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas darbuzņēmējam jāiesniedz apmācības plāns. 
 
Tehnikas un transportlīdzekļu ekspluatācijai: 

− visiem tehnikas un transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir iesaistīti pakalpojuma izpildē, ir jābūt pietiekami apmācītiem, lai sniegtu līgumā 
paredzēto pakalpojumu pret vidi atbildīgā veidā, efektīvi izmantojot attiecīgo tehniku un transportlīdzekļus, 

− visiem tehnikas un transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir iesaistīti pakalpojuma izpildē līguma darbības laikā, regulāri jāsaņem informācija par 
to degvielas izmantošanas efektivitātes rādītājiem (vismaz reizi mēnesī). 

Ikgadējās darbinieku apmācības uzskaite jādara pieejama līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām. Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt 
noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā. 

Paskaidrojums. LIK1. Personāla apmācība  
* Ja darbinieki ir pabeiguši attiecīgu apmācību formālās izglītības sistēmā, šo prasību minētajiem darbiniekiem var nepiemērot.  
Ieteicamās vērtības 
Pastāvīgajiem darbiniekiem un pagaidu darbiniekiem, kuru līguma ilgums pārsniedz vienu gadu, — 16 h sākotnējās apmācības un 8 h apmācības 
ikgadējās kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros. 
Pagaidu darbiniekiem, kuru līguma ilgums nepārsniedz vienu gadu, — 8 h sākotnējās apmācības. 
Mācību ilgumu var pielāgot piedāvājuma vajadzībām un nosacījumiem. 
LIK2. Vides vadības pasākumi (pamatkritēriji un visaptverošie kritēriji ir vienādi) 
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Pakalpojuma sniedzējam visā līguma darbības laikā ir jādokumentē un jāziņo informācija par: 
− rādītāju uzraudzības rezultātiem,  
− apkopes darbībām un 
− attiecīgā gadījumā izvērtēšanas un korektīvo un profilaktisko pasākumu rezultātiem 

saskaņā ar rakstveida procedūrām, kas paredzētas, lai verificētu TS1 “Vides vadības pasākumi” izpildi. 
Šie ziņojumi ir jādara pieejami līgumslēdzējai iestādei verifikācijas vajadzībām. 
Līgumslēdzēja iestāde var izstrādāt noteikumus par sankciju piemērošanu neatbilstības gadījumā, kā arī par prēmijām gadījumā, ja tiek pārsniegti 
vides problēmu optimālas risināšanas procedūrās noteiktie mērķi. 
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