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ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tekstilizstrādājumiem un tekstilpakalpojumiem 
 

1. IEVADS 

ES zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji ir izstrādāti tāpēc, lai publiskajām iestādēm atvieglotu tādu preču, pakalpojumu un darbu iepirkšanu, 
kuriem ir iespējami mazāka ietekme uz vidi. Šo kritēriju izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra 
iestāde tos varētu iekļaut savā konkursa dokumentācijā, izdarot minimālus labojumus. Šajā dokumentā uzskaitīti ES ZPI kritēriji, kas izstrādāti 
produktu grupai “tekstilizstrādājumi”, kura aptver tekstilizstrādājumu un tekstilpakalpojumu piegādi. Pievienotajā tehniskajā ziņojumā ir sniegts 
šo kritēriju atlases pilns pamatojums un atsauces uz papildu informāciju. 
Kritēriji ir iedalīti šādās grupās: atlases kritēriji, tehniskās specifikācijas, piešķiršanas kritēriji un līguma izpildes klauzulas. Katram kritēriju 
veidam ir norādītas divas kritēriju kopas: 

• pamatkritēriji ir izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz produkta ekoloģisko raksturlielumu pamatjomu(-ām), un to 
mērķis ir saglabāt uzņēmumu administratīvās izmaksas minimālā līmenī; 

• visaptverošie kritēriji ir izstrādāti tā, lai tiktu ņemti vērā vairāk aspektu vai augstāki ekoloģisko raksturlielumu līmeņi, un tos izmanto 
iestādes, kas vēlas pastiprināti atbalstīt mērķus vides un inovāciju jomā. 

Formulējumu “Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas” norāda tad, ja kritēriji abiem mērķu 
vērienīguma līmeņiem ir identiski.   
 
Kritērijus, ciktāl tas ir iespējams, ir paredzēts verificēt saskaņā ar Eiropas vai starptautiskajām standartizētajām metodēm un/vai 
vispārpieejamiem verificēšanas ceļiem.    
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1.1. Tekstilizstrādājumu definīcija un tvērums 

Tekstilizstrādājumu kritēriji aptver šādus izstrādājumus, tostarp gatavos izstrādājumus, kā arī starpproduktus un piederumus: 

• apģērbs un apģērba piederumi no tekstilmateriāliem — uniformas, darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)1 un piederumi, 
kuru sastāvā ir vismaz 80 masas % tekstilšķiedru austā, neaustā vai adītā veidā; 

• iekštelpu tekstilizstrādājumi — iekštelpām paredzēti tekstilizstrādājumi, kuru sastāvā ir vismaz 80 masas % tekstilšķiedru austā, neaustā 
vai adītā veidā. Tie ietver gultas veļu, dvieļus, galdautus un aizkarus; 

• tekstilšķiedras, pavedieni, audumi un adījumi — starpprodukti, kas paredzēti izmantošanai apģērbam un apģērba piederumiem no 
tekstilmateriāliem un iekštelpu tekstilizstrādājumiem, tostarp mīksto mēbeļu audums un matraču aizsargaudums (tiks) pirms oderes 
ieklāšanas un citas ar galaproduktu saistītās apstrādes; 

• no šķiedras neizgatavoti elementi — starpprodukti, kas paredzēti iestrādāšanai apģērbā un apģērba piederumos no tekstilmateriāliem, kā 
arī iekštelpu tekstilizstrādājumos. Tie ietver rāvējslēdzējus, pogas un citus apģērba piederumus, kā arī membrānas, pārklājumus un 
laminātus, kuri ir iestrādāti apģērba vai iekštelpu tekstilizstrādājumu struktūrā un kuriem var būt arī funkcionāla nozīme. 

Šo kritēriju piemērošanas vajadzībām tekstilšķiedras ietver dabīgās šķiedras, sintētiskās šķiedras un mākslīgās celulozes šķiedras. 
Tekstilšķiedras, attiecībā uz kurām ir sniegti ZPI kritēriji, ir šāds: 

• dabīgās šķiedras — kokvilna un citas dabīgas celuloziskas sēklu lidpūku šķiedras, vilna un citas keratīna šķiedras; 

• sintētiskās šķiedras — poliamīds un poliesteris; 

• mākslīgās celulozes šķiedras — liocels, modāls un viskoze. 
 

1.2. Tekstilpakalpojumu definīcija un tvērums 

Kritēriji apver arī tekstilpakalpojumus, jo  vidiskajā aprites ciklā tie var sniegt izmaksu priekšrocības aprites ciklā , salīdzinot ar gadījumu, kad 
tiek veikts tiešs pirkums. Šādi pakalpojumi ietver, kā minimums, līgumslēdzējai iestādei piederošu vai nomas kārtībā piedāvātu 
                                                        
1 ES un/vai valstu tiesību aktos noteiktās veiktspējas prasības attiecībā uz IAL ir prioritāras, salīdzinot ar ZPI veiktspējas prasībām. 
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tekstilizstrādājumu mazgāšanas, kopšanas un atpakaļnodošanas pakalpojumus. Dažādie iespējamie tekstilpakalpojumu elementi, attiecībā uz 
kuriem ir sniegti vides kritēriji, ir definēti šādi: 

• Mazgāšana — tekstilizstrādājumu savākšana, tīrīšana (ar slapjo vai sauso metodi) un atgriešana saskaņā ar norādītajiem tīrības un 
higiēnas standartiem; 

• kopšana — tekstilizstrādājumu kopšana un labošana, lai pagarinātu to lietderīgās izmantošanas laiku. Tā ietver piederumu un daļu 
aizvietošanu, auduma gabalu aizvietošanu un funkcionālā pārklājuma atkārtotu uzklāšanu; 

• atpakaļnodošana — tekstilizstrādājumu vākšana un šķirošana, lai maksimāli palielinātu to atkārtotu izmantošanu un/vai reciklēšanu. 
Iepirkuma iestāde to savākšanas brīdī atsakās no īpašumtiesībām uz tekstilizstrādājumiem. 

 

1.3. Vispārīga piezīme par verifikāciju 

Vairākiem kritērijiem ierosinātais verifikācijas veids ir testēšanas pārskatu iesniegšana. Katram kritērijam ir norādītas atbilstīgās testēšanas 
metodes. Posmu, kurā jāsniedz minētie testēšanas rezultāti, nosaka publiskā iestāde. Kopumā, šķiet, nav nepieciešams, lai visi pretendenti jau no 
paša sākuma iesniegtu testēšanas rezultātus. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām iestādēm, var uzskatīt, ka, iesniedzot 
piedāvājumus, pietiekama ir pašdeklarācija. Turklāt ir dažādas iespējas attiecībā uz to, vai un kad minētie testi ir nepieciešami: 

a) Piedāvājumu iesniegšanas posmā 
Vienreizējas piegādes līgumi  — pierādījumus  sniegtu pretendents, kura piedāvājums ir ekonomiski izdevīgākais. Ja pierādījums ir 
uzskatāms par pietiekamu, līgumu var piešķirt. Ja pierādījums ir uzskatāms par nepietiekamu vai neatbilstošu, un: 

(i) ja verifikācijas veids attiecas uz tehnisko specifikāciju, attiecīgo pierādījumu prasa no pretendenta, kura piedāvājums ir saņēmis 
nākamo augstāko vērtējumu un attiecībā uz kuru tad tiek pieņemts lēmums par līguma piešķiršanu; 

(ii) ja verifikācijas veids attiecas uz piešķiršanas kritēriju, tiek atņemti piešķirtie papildpunkti un tiek piedāvājumu sarindojums tiek 
pārskatīts ar visām no tā izrietošajām sekām. 

Testēšanas pārskats apliecina, ka pārbauda nevis saskaņā ar līgumu faktiski piegādāto tekstilizstrādājumu atbilstību, bet gan 
tekstilizstrādājuma parauga atbilstību noteiktajām prasībām. Pamatlīgumu gadījumā situācija var būt atšķirīga. Šis scenārijs detalizētāk ir 
aplūkots b) apakšpunktā.  
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b) Līguma izpildes laikā 
Vispārēja priekšstata iegūšanai vai gadījumā, ja rodas šaubas par deklarāciju patiesumu, var pieprasīt viena vai vairāku saskaņā ar līgumu 
piegādāto izstrādājumu testēšanas rezultātus. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja slēdz pamatlīgumu, jo tajā var nebūt paredzēts sākotnējais 
tekstilizstrādājumu pasūtījums. 

Līgumā ieteicams iekļaut nepārprotamas izpildes klauzulas. Tajās ir jānosaka, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības veikt nejauši izvēlētus 
verifikācijas testus jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Ja šādu testu rezultāti liecina, ka piegādātie tekstilizstrādājumi neatbilst 
kritērijiem, līgumslēdzējai iestādei ir tiesības piemērot sankcijas proporcionāli tam, kādā apmērā nav izpildītas prasības, un ir tiesības 
izbeigt līgumu. Dažas publiskās iestādes ietver nosacījumus, ka gadījumā, ja pēc testu veikšanas izrādās, ka izstrādājums atbilst 
prasībām, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai iestādei, bet, ja prasības nav izpildītas, izmaksas ir jāsedz piegādātājam. 
Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad tiek prasīts iesniegt pierādījumu, ir atkarīgs no konkrētā līguma būtības: 

(i) pamatlīgumi ar vienu uzņēmumu — ja atsevišķi piegādājamie tekstilizstrādājumi ir norādīti, piešķirot pamatlīgumu, un vienību 
skaits tiek noteikts vēlāk, piemēro tos pašus apsvērumus, kas tiek piemēroti iepriekš aprakstītajiem vienreizējas piegādes 
līgumiem; 

(ii) pamatlīgumi, kur priekšatlasa vairākus potenciālos piegādātājus un pēc tam rīko konkursu starp tiem, minētajiem pretendentiem 
sava spēja piegādāt pamatlīguma minimālajām veiktspējas prasībām atbilstošus tekstilizstrādājumus var būt jāpierāda tikai 
minētajā sākotnējā priekšatlases posmā. Uz attiecīgajiem līgumiem (vai pasūtījumiem) pēc pieprasījuma, kas tiek piešķirti pēc 
konkursa starp priekšatlasītajiem piegādātājiem, attiecas a) un b) apakšpunktā minētie apsvērumi, ja konkursa ietvaros ir 
jāapliecina atbilstība papildu prasībām. Ja konkurss attiecas tikai uz cenu, būtu jāveic pārbaude līguma izpildes posmā. 

Svarīgi ir arī uzsvērt, ka pretendentiem ir iespēja verifikāciju nodrošināt, pamatojoties uz to, ka tekstilizstrādājumiem ir piešķirts ES 
ekomarķējums vai cits atbilstīgs I tipa ekomarķējums (saskaņā ar standartu ISO 14024), kas atbilst tādām pašām norādītajām prasībām. 
Šādi tekstilizstrādājumi arī ir uzskatāmi par atbilstošiem attiecīgajiem kritērijiem, un verifikācija tiek pieprasīta saskaņā ar tādu pašu 
pieeju, kāda noteikta attiecībā uz testēšanas rezultātiem. 

Ņemiet arī vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējām iestādēm ir jāpieņem citi atbilstīgi pierādījumi. 
Tā var būt ražotāja tehniskā dokumentācija, ja attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav piekļuves šādiem testēšanas pārskatiem vai nav 
iespējams tos iegūt attiecīgajos termiņos. Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka par piekļuves trūkumu nav vainojams attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks un ka attiecīgais ekonomikas dalībnieks pierāda, ka darbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošina, atbilst tehniskajās 
specifikācijās izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Ja ir sniegta atsauce uz 
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sertifikātu vai testēšanas pārskatu, ko sastādījusi konkrēta atbilstības novērtēšanas struktūra, testu veikšanai līgumslēdzējas iestādes 
pieņem arī sertifikātus vai testēšanas pārskatus, kurus izdevušas citas līdzvērtīgas novērtēšanas struktūras. 
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2. GALVENIE VIDES IETEKMĒJUMA FAKTORI 

Kritērijos tekstilizstrādājumiem uzmanība ir pievērsta būtiskākajiem vides ietekmējuma faktoriem izstrādājumu aprites ciklā, un 
tekstilizstrādājumu gadījumā tie ir sadalīti piecās kategorijās: 

• šķiedru iegūšana; 
• ierobežojumi attiecībā uz ķimikālijām; 
• izturība un kalpošanas laika paildzināšana; 
• energotaupība lietošanas laikā; 
• atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas paredzēšana jau izstrādes posmā. 

Potenciāli izmantojamo tekstilšķiedru dažādība, kā arī dažādie tekstilizstrādājumu un to galalietojuma veidi un ar tiem saistītā 
ietekme uz vidi nozīmē, ka ir jāpievērš uzmanība ne vien aprites ciklam, bet arī vairākiem citiem jautājumiem. Tekstilizstrādājumu 
aprites cikla analīze liecina, ka uzlabojumi visvairāk ir nepieciešami šādos “karstajos punktos”, kuros ietekme uz vidi ir būtiska: 

• kokvilnas ražošana: gan enerģijas patēriņu, gan ekotoksiskumu galvenokārt ietekmē ar mēslošanas līdzekļu un pesticīdu 
ražošanu un lietošanu saistītais ekotoksiskums. Būtisku ietekmi uz resursiem rada arī ūdens izmantošana apūdeņošanas 
vajadzībām; 

• vilnas ražošana: vilnas mazgāšanas (tīrīšanas) laikā notekūdeņos var izdalīties tauki, tauksviedri un ektoparaziticīdi, kam 
piemīt attiecīgs ekotoksiskums, kā arī šai procesā ir nepieciešams būtisks enerģijas patēriņš; 

• sintētisko šķiedru ražošana: šķiedru ražošanā izmantotās enerģijas un izejvielu ietekme uz klimata pārmaiņām un 
ekotoksiskumu ir augsta. No visām šķiedrām neilona (poliamīda) ražošanā tiek patērēts visvairāk enerģijas, kā arī to tehniski 
ir visgrūtāk reciklēt. 

• mākslīgo celulozes šķiedru ražošana: šo šķiedru ražošanā izmantotās enerģijas ietekme uz klimata pārmaiņām un 
ekotoksiskumu ir augsta. Šā veida šķiedras galvenokārt iegūst no koksnes, un ietekme uz vidi, kāda ir neilgtspējīgai 
mežsaimniecības praksei un nelikumīgai mežizstrādei, potenciāli ir būtiska; 

• apstrādes enerģija un ekotoksiskums, kas saistīti ar vērpšanas, aušanas, krāsošanas, apdrukas un apretūras posmiem ražošanā: 
dažādajos tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes posmos ražošanā izmanto ķīmiskus produktus un procesos izmanto enerģiju. 
Ražošanā izmantotie ķīmiskie produkti un mazgāšanas procesa atliekvielas var piesārņot gaisu un notekūdeņus; 

• ar tekstilizstrādājumu lietošanas posmu saistītā enerģija un ekotoksiskums: šī ietekme galvenokārt ir saistīta ar mazgāšanai 
patērēto enerģiju un detergentiem, un to var ietekmēt šķiedras izvēle un maisījumi. Pētījumi, kuros salīdzināta mazgāšana un 
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žāvēšana rūpnieciskos un mājas apstākļos, liecina, ka process rūpnieciskajās mazgātavās parasti ir efektīvāks nekā mājas 
apstākļos, tādēļ to pakalpojumu izmantošana var samazināt ietekmi lietošanas posmā; 

• ar ražošanas un funkcionālajiem ķīmiskajiem produktiem saistītā toksicitāte cilvēkiem: ražošanas procesos izmantotie 
ķīmiskie produkti var būt kaitīgi arī cilvēku veselībai, proti, gan strādniekiem ražotnēs, gan — ja ķīmiskie produkti saglabājas 
gatavajā izstrādājumā — potenciāli eksponējot tiem galalietotāju. 

Būtisku potenciālo ieguvumu videi sniedz arī tas, ja tiek pagarināts izstrādājumu kalpošanas laiks un vairāk tiek piemērotas aprites 
ekonomikas metodes attiecībā uz resursu izmantošanu izstrādājumu darbmūža beigās, kad tos likvidē. Ieguvumus videi var panākt 
tādu darbību rezultātā, kas ir saistītas ar izturību, atkārtotu izmantošanu, reciklēšanu un enerģijas atgūšanu. 

Galvenie ietekmes uz vidi aspekti  ZPI pieeja 

• Kaitīga ietekme uz ūdens vidi, ko rada kaitīgu 
mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošana dabīgo 
šķiedru audzēšanā. 

• Kaitīga ietekme uz ūdens vidi, ko rada 
tekstilizstrādājumu starpproduktu un gatavo 
izstrādājumu apstrādes procesā izmantotās vielas. 

• Mežsaimniecības, naftas un dabasgāzes biotisko 
un abiotisko resursu izmantošana mēslošanas 
līdzekļu un šķiedru ražošanā. 

• Siltumnīcefekta gāzu emisija, paskābināšana un 
smogs, kas rodas no elektroenerģijas un 
dabasgāzes ražošanas un izmantošanas, lai 
izgatavotu sintētiskās šķiedras un mazgātu, žāvētu 
un gludinātu tekstilizstrādājumus. 

• Priekšlaicīgi izstrādājumu defekti, kuru dēļ notiek 
biotisko un abiotisko resursu izšķērdēšana, kā arī 
to nonākšana atkritumu izgāztuvēs vai 
sadedzināšana, kas var radīt kaitīgas emisijas gaisā 
un ūdenī. 

 • Iepirkt tekstilizstrādājumus, kas izgatavoti, izmantojot 
mazāku daudzumu mēslošanas līdzekļu, kaitīgu pesticīdu 
un ražošanas ķimikāliju. 

• Iepirkt tekstilizstrādājumus, kas satur reciklētus materiālus 
un šķiedras. 

• Iepirkt tekstilizstrādājumus, kuru ražošanā videi kaitīgas un 
bīstamas vielas izmantotas mazāk. 

• Iepirkt tekstilizstrādājumus, kuru žāvēšanai un gludināšanai 
nepieciešams mazāk enerģijas. 

• Iepirkt krāsnoturīgus audumus, kas lietošanas gaitā 
nesaraujas, ir veidoti tā, lai lietojot būtu izturīgāki, un 
kuriem ir ilgmūžīgāki funkcionālie pārklājumi. 

• Nolīgt pakalpojumus, kas līdz minimumam samazina 
tekstilizstrādājumu mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai 
izlietoto enerģiju. 

• Nolīgt tekstilizstrādājumu kopšanas pakalpojumus, lai 
pagarinātu to kalpošanas laiku. 

• Nolīgt pakalpojumus, kas maksimāli palielina 
tekstilizstrādājumu atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas 
iespējas pēc to darbmūža beigām. 



 

9 
 

Ievērojiet, ka vides ietekmējuma aspekti ne vienmēr ir uzskaitīti secībā, kas atspoguļo to nozīmīgumu. 
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3. ES ZPI KRITĒRIJI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMIEM 

3.1. Tekstilizstrādājumu iepirkums 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Vidi mazāk ietekmējošu tekstilizstrādājumu iepirkums 

3.1.1. Atlases kritēriji 

ATLASES KRITĒRIJI (AK) 
 AK1. Tekstilizstrādājumu piegādātāji 

Pretendentiem jāspēj apliecināt, ka tiem ir resursi, zinātība, 
dokumentētas procedūras un vadības sistēmas, kas vajadzīgas, lai 
izpildītu šādas prasības saistībā ar izstrādājumiem un to piegādes ķēdi2: 

• tekstilšķiedru izcelsme: sistēmas, kas ļauj izsekot to dabīgo un 
mākslīgo šķiedru izcelsmei, saturam un ražošanas sistēmām, 
attiecībā uz kurām piemēro vides kritērijus. Tas ietver darījumu 
reģistrēšanu, kas ļauj veikt verificēšanu un izsekot procesam no 
izejvielu ieguves līdz dzijas/pavedienu un jēlaudumu3 ražošanai 
un apstrādei. Tas var ietvert tādu izcelsmes un izsekojamības 
sertifikātu izmantošanu, kuras izdevušas trešās personas; 

• ķimikāliju pārvaldība: ierobežoto ķīmisko vielu saraksta 

                                                        
2 Iespēja pieprasīt ziņas par iespējām izmantot piegādes ķēdes pārvaldību ir nepārprotami dota Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu XII pielikuma II daļas 
d) apakšpunktā. 
3 Jēlaudums — nebalināts un nekrāsots tekstilmateriāla audums bez apdares, kuru var iegādāties kā izejvielu. 
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ieviešana, tostarp saraksta paziņošana krāsošanas, drukāšanas 
un apretūras veicējiem, ražotņu atbilstības uzraudzība (ja 
nepieciešams saistībā ar P3. 2. kritēriju) un gatavo 
izstrādājumu atbilstības uzraudzība (ja nepieciešams saistībā ar 
P3. 1. kritēriju), tostarp laboratoriskas pārbaudes. Būs 
nepieciešama arī revidentu  izmantošana apmeklējumos uz 
vietas, tekstilizstrādājumu atbilstības shēmas un izstrādājumu 
pārbaudes laboratorijas, kas akreditētas saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem (piem., ISO 17025, ISO 17065, 
ISO 19011 vai ekvivalentiem). 

 

Verifikācija 
Pretendentiem ir jāapraksta to ieviestās sistēmas un to spējas uzraudzīt 
un verificēt tekstilšķiedru izcelsmi un ķimikāliju pārvaldību. Tiem arī 
jāapraksta dokumentācijas, revīzijas un analīzes sistēmas, kas tiek 
izmantotas, lai uzraudzītu piegādātāju un gatavo izstrādājumu 
atbilstību. 

Jāsniedz apliecinājumi, kādus resursus un zinātību izmantos atbilstības 
pārvaldībā. Ir jāiesniedz attiecīgi piemēri no iepriekšējiem līgumiem 
par tekstilizstrādājumu piegādi, kas ilustrē, kā šie aspekti tika pārvaldīti 
un verificēti. 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.1.2. Tekstilšķiedras 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
TS1. Kokvilnas šķiedras 
Vismaz 20 % no līguma izpildei izmantoto kokvilnas ražojumu 
materiāliem ir jābūt ražotiem: 

1. bioloģiskajā audzēšanā: audzētiem saskaņā ar prasībām, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/20074 vai ASV Bioloģiskās 
ražošanas valsts programmā (NOP), vai tām pielīdzināmām 
juridiskām saistībām, kuras noteikuši ES tirdzniecības partneri; 
vai 

2. integrētās augu aizsardzības (IAA) sistēmā: audzētiem atbilstīgi 
IAA principiem, kā noteikts ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) IAA (IPM) programmā5 vai ES Direktīvā 
2009/128/EK.6 

Ja līgumslēdzēja iestāde vēlas papildus atbalstīt bioloģiskās kokvilnas 
tirgus izaugsmi un/vai identificē sertificētas bioloģiskās kokvilnas 

TS1. Kokvilnas šķiedras 
Vismaz 60 % no līguma izpildei izmantoto kokvilnas ražojumu 
materiāliem ir jābūt ražotiem: 

1. bioloģiskajā audzēšanā: audzētiem saskaņā ar prasībām, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/20074 vai ASV Bioloģiskās 
ražošanas valsts programmā (NOP), vai tām pielīdzināmām 
juridiskām saistībām, kuras noteikuši ES tirdzniecības partneri, 
vai 

2. integrētās augu aizsardzības (IAA) sistēmā: audzētiem atbilstīgi 
principiem, kā noteikts ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) IAA (IPM) programmā vai ES Direktīvā 
2009/128/EK6. 

Ja līgumslēdzēja iestāde vēlas papildus atbalstīt bioloģiskās kokvilnas 
tirgus izaugsmi un/vai identificē sertificētas bioloģiskās kokvilnas 

                                                        
4 Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
(OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.). 
5 More about IPM, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, 
I pielikumu. 
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deficītu, var tikt atļauta nesertificēta vai pārejas posma bioloģiskā 
kokvilna7 (sk. paskaidrojuma piezīmi “Bioloģiskās kokvilnas tirgus 
atbalsts”). 

Ja līgumslēdzēja iestāde vēlas atbalstīt izmantoto izstrādājumu 
bioloģisko marķēšanu, tad bioloģiskā kokvilna, kas izmantota prasību 
izpildīšanai, nedrīkst tikt sajaukta ar ģenētiski modificētu kokvilnu. 
Pierādījumus var pieprasīt, ja citi izstrādājumā(-os) izmantotās 
kokvilnas avoti atrodas valstīs, kur atļauts izmantot ģenētiski 
modificētu kokvilnu8. 

 

Verifikācija 
Kokvilnas izcelsmi un preču saturu verificē piegādes brīdī, izmantojot 
IAA vai bioloģiskās kokvilnas ražošanas trešo personu sertifikācijas 
shēmu kopā ar dokumentētu darījumu informāciju, kas ļauj atsevišķo 
vienību vai preču partiju kokvilnas saturu verificēt un izsekot līdz 
sertificēšanas vietai. 
Minētais ietver derīgu bioloģiskās vai IAA ražošanas sertifikāciju9, kā 
arī darījumu dokumentēšanu, kas apliecina apgalvotā kokvilnas satura 
iegādi un nodrošina izsekojamību. 

deficītu, var tikt atļauta nesertificēta vai pārejas posma bioloģiskā 
kokvilna7 (sk. paskaidrojuma piezīmi “Bioloģiskās kokvilnas tirgus 
atbalsts”). 

Ja līgumslēdzēja iestāde vēlas atbalstīt izmantoto izstrādājumu 
bioloģisko marķēšanu, tad bioloģiskā kokvilna, kas izmantota prasību 
izpildīšanai, nedrīkst tikt sajaukta ar ģenētiski modificētu kokvilnu. 
Pierādījumus var pieprasīt, ja citi izstrādājumā(-os) izmantotās 
kokvilnas avoti atrodas valstīs, kur atļauts izmantot ģenētiski modificētu 
kokvilnu 8. 

 

Verifikācija 
Kokvilnas izcelsmi un preču saturu verificē piegādes brīdī, izmantojot 
IAA vai bioloģiskās kokvilnas ražošanas trešo personu sertifikācijas 
shēmu kopā ar dokumentētu darījumu informāciju, kas ļauj atsevišķo 
vienību vai preču partiju kokvilnas saturu verificēt un izsekot līdz 
sertificēšanas vietai. 
Minētais ietver derīgu bioloģiskās vai IAA ražošanas sertifikāciju9, kā 
arī darījumu dokumentēšanu, kas apliecina apgalvotā kokvilnas satura 
iegādi un nodrošina izsekojamību. 

Ja nepieciešams, pēc pieprasījuma tiks iesniegts skrīninga tests10, lai 
                                                        
7 Bioloģiskās lauksaimniecības regulā (EK) Nr. 834/2007 noteikts, ka “pāreja” ir “pārkārtošanās no nebioloģiskās lauksaimniecības uz bioloģisko lauksaimniecību noteiktā 
laikposmā, kurā piemēroti noteikumi par bioloģisko ražošanu”.  Rakstisks apliecinājums no valsts bioloģiskās lauksaimniecības kompetentās iestādes vai bioloģiskās 
kontroles struktūras, ka audzētāji ir paziņojuši par pāreju un to saimniecības ir iekļautas bioloģiskajā kontroles sistēmā, ir pārejas statusa oficiāls pierādījums. 
8 Sk. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
9 Šā ziņojuma rakstīšanas laikā uzskata, ka pietiekamu pārliecību nodrošina šādas shēmas: IAA: Labākas kokvilnas iniciatīva (Better Cotton Initiative — BCI), AGRO 2 
(Grieķija), “Āfrikā ražota kokvilna” (Cotton Made in Africa), Taisnīga tirdzniecība (Fair Trade), Austrālijas Labākas pārvaldības programma (Better Management 
Programme — BMP); bioloģiskā audzēšana: ES atzītas bioloģiskās kontroles struktūras, ASV bioloģiskā programma, IFOAM. 
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Ja nepieciešams, pēc pieprasījuma tiks iesniegts skrīninga tests10, lai 
verificētu, ka kokvilna nav ģenētiski modificēta, ja parastā un IAA 
kokvilna ir sajaukta ar bioloģiski audzēto kokvilnu. 

verificētu, ka kokvilna nav ģenētiski modificēta, ja parastā un IAA 
kokvilna ir sajaukta ar bioloģiski audzēto kokvilnu. 

                                                        
10 Ieteicamā verifikācijas forma ir kvalitatīvs skrīninga tests uz biežāk sastopamajām ģenētiskajām modifikācijām, ko veic saskaņā ar “ES ĢMO analīzes standartmetodēm” 
(sk. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testē no katras izcelsmes valsts saņemtus neapstrādātas kokvilnas paraugus pirms to jebkāda veida mitrās apstrādes. IAA 
kokvilnas sertifikācija shēmās, kas nepieļauj ģenētiski modificētu kokvilnu, tiks uzskatīta par atbilstības pierādījumu. 
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PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI (PK) 
PK1. Kokvilnas šķiedras 
Punkti tiks piešķirti proporcionāli par katru 10 % uzlabojumu, 
salīdzinot ar minimālajām tehniskajām specifikācijām attiecībā uz 
sertificētas IAA vai bioloģiskās kokvilnas saturu. 

Verifikācija 
Sk. kritēriju Nr. P2.1. 

PK1. Kokvilnas šķiedras 
Punkti tiks piešķirti proporcionāli par katru 10 % uzlabojumu, 
salīdzinot ar minimālajām tehniskajām specifikācijām attiecībā uz 
sertificētas IAA vai bioloģiskās kokvilnas saturu. 

Verifikācija 
Sk. kritēriju Nr. P2.1. 

Paskaidrojums: atbalsts bioloģiskās kokvilnas tirgum 
Tā kā °bioloģiskās kokvilnas pieejamība pasaules tirgū ir ierobežota, publiskā iepirkuma līgumu sakarā tas var radīt problēmas. No otras puses, 
publiskā iepirkuma līgumiem var būt nozīmīga loma pieprasījuma radīšanā. Tādēļ, lai risinātu šo problēmu, tiek ieteikts izmantot iepriekšējas 
apspriešanās ar tirgus dalībniekiem un/vai iepriekšējus informatīvus paziņojumus, lai paziņotu potenciālajiem pretendentiem par gaidāmajiem 
konkursiem un paredzamo nepieciešamo kokvilnas tekstilizstrādājumu apjomu. 

Pretendentus var arī mudināt iegūt kokvilnu sadarbībā ar lauksaimniecības attīstības projektiem. Šie projekti, kuriem dažos gadījumos ir pašiem 
savas sertifikācijas shēmas (piem., iniciatīva “Āfrikā ražota kokvilna”), potenciāli var atbalstīt jaunas bioloģiskās vai IAA ražošanas sertifikācijas 
shēmas. Sertifikācija var būt arī dārga. Šo izmaksu dēļ nesertificētu bioloģisko kokvilnu var iegūt no vairākām valstīm, kurās ar attīstības 
projektiem ir veicināta mazprasīga lauksaimniecība vai kurās ir pieņemta īpaša lauksaimniecības politika. 
Lai panāktu, ka tirgū nonāk lielāks daudzums bioloģiskās kokvilnas, līgumslēdzējas iestādes tirgu var atbalstīt divējādi: 

1. kad tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un/vai iepirkta kokvilna, tiek akceptēta sertifikācija, ko nodrošina bioloģiskās kontroles struktūras, 
valsts kontroles struktūras vai trešo personu shēmas. Šāda pieeja  kombinācijā ar iepriekšēju apspriešanos ar tirgus dalībniekiem dotu 
ražotājiem un audzētājiem vairāk laika, kā arī dotu tirgum nepārprotamu signālu, ka pastāv pieprasījums pēc kokvilnas oficiālas 
sertificēšanas; 

2. tiek akceptēta kokvilna no lauksaimniekiem, kuru saimniecība atrodas pagaidu pārejas periodā, proti, pārkārtojas  uz bioloģisko ražošanu, 
kā paredzēts Bioloģiskās lauksaimniecības regulas 17. pantā. Tas dotu stimulu audzētājiem un projektiem, kas izmanto mazprasīgus 
paņēmienus, izvērtēt, kādas ir kokvilnas tirdzniecības iespējas un produkcijas sertifikācijas nākotnes potenciāls. 

 

Pēdējā minētajā gadījumā tiktu atzīti ieguldījumi un nepieciešamās izmaiņas, lai pārietu no tradicionālās uz bioloģiskās kokvilnas audzēšanu, tā 
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sniedzot lielāku noteiktību, ka kokvilnai būs noieta tirgus. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
TS2. Vilnas šķiedras 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 
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Šo kritēriju ieteicams izmantot tikai tad, ja vilnas saturs tekstilizstrādājumos pārsniedz 50 %. 

Vilnas mazgāšanas notekūdeņu daudzums (kas nonāk vai nu vietējās attīrīšanas iekārtās, vai attīrīšanas iekārtās ārpus ražotnes) , ko mēra kā g 
ĶSP (ķīmisko skābekļa patēriņu) uz kg neattaukotas vilnas, drīkst būt ≤25 g rupjai vilnai un aitas vilnai, ≤45 g — smalkvilnai11. 

Verifikācija 
Pretendents, piegādājot preces, iesniedz atbilstīgus uzraudzības datus par pārstrādes partiju, no kuras ir ņemta līguma izpildē izmantotā vilna. 

ĶSP aprēķini attiecas uz to, kāda ir saražotā vilnas apjoma (kilogramos) attiecību pret notekūdeņu plūsmu (litros) no katras pārstrādātās vilnas 
partijas. Uzraudzības dati jāiegūst, trešām personām saskaņā ar ISO 6060 vai tam līdzvērtīgu standartu testējot notekūdeņus katrā vilnas 
mazgātavā, no kuras iepērk vilnu. 

Tiek iesniegta darījumu informācija, kas apliecina izstrādājumu ražošanā izmantotās vilnas mazgātavu verificēšanu. 

TS3. Mākslīgās celulozes šķiedras (piem., viskoze, modāls, liocels) 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

Šā veida šķiedras var izmantot kokvilnas vietā dažādos apģērbos vai iekštelpu tekstilizstrādājumos, kam nepieciešams mīkstāks  taustums jeb 
grifs. Tās var arī samaisīt ar sintētiskajām šķiedrām, lai uzlabotu nodiluma īpašības un atvieglotu žāvēšanu. Šo kritēriju ieteicams izmantot tikai 
tad, ja mākslīgo celulozes šķiedru saturs tekstilizstrādājumos pārsniedz 50 %. 
 
 
 
TS3.1. Sēra emisijas gaisā 
Viskozes un modāla šķiedrām sēra saturs sēra savienojumu emisijās gaisā no šķiedru ražošanas procesiem, kas izteiktas kā gada vidējā vērtība, 
nepārsniedz a) tabulā noteiktās vērtības. 

                                                        
11 Smalkvilnu definē kā merīnvilnu, kuras diametrs ir ≤ 23,5 mikroniem. 
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A tabula. Viskozes un modāla sēra emisiju vērtības 
Šķiedru veids Rādītājs 

(g S/kg) 
Štāpeļšķiedras 30 g/kg 
Pavedienšķiedras: 
- mazgāšana 
partijās 
- integrētā 
mazgāšana 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Verifikācija 
Pretendents pēc uzvaras konkursā iesniedz uzraudzības datus, informāciju par darījumiem  un saražotajām partijām, kas apliecina piegādātāja(-u) 
atbilstību un to saistīto ražotņu atbilstību, kurās ražotas līguma izpildē izmantotās šķiedras. 

Par ražotnēm, kurās izgatavots konkrētais šķiedru izstrādājums, ko izmanto līguma izpildē, iesniedz atbilstīgus uzraudzības datus. 
 TS3.2. Halogenētās emisijas no celulozes 

Līguma izpildē izmantotā šķiedru izstrādājuma ražošanai izmantoto 
celulozi balina, neizmantojot elementāro hloru. Rezultātā iegūtais hlora 
un organiski saistītā hlora kopējais daudzums gatavajās šķiedrās (OX) 
nepārsniedz 150 ppm vai celulozes ražošanas notekūdeņos (AOX) 
nepārsniedz 0,170 kg/t gaissausa materiāla celulozes. 

Verifikācija 
Pretendents pēc uzvaras konkursā iesniedz konkrētā šķiedru 
izstrādājuma un tā ražošanas līnijas testēšanas pārskatu ar pierādījumu 
par atbilstību OX vai AOX prasībai, kas sagatavots, izmantojot attiecīgu 
testēšanas metodi: 

- OX: ISO 11480 (kontrolētā sadedzināšana un mikrokulometrija); 
- AOX: ISO 9562. 
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Ilgtspējīga koksnes celulozes ieguve 
Šajos ZPI kritērijos nav ietverts priekšlikums par koksnes celulozes ieguvi no ilgtspējīgas mežsaimniecības tālāk minēto iemeslu dēļ. 
Vairākas dalībvalstis ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas definēšanai izmanto savus zaļā vai ilgtspējīga publiskā iepirkuma kritērijus un īsteno 
atšķirīgus procesus, lai noteiktu, vai sertifikācija vai citas trešo personu pārbaudītas shēmas sniedz pietiekamu pārliecību. Šādā situācijā šā 
kritēriju izstrādes procesā nebija iespējams izveidot ilgtspējīgi pārvaldītas mežsaimniecības saskaņotu definīciju. 

To dalībvalstu vienprātīgs uzskats, kurās ir spēkā ilgtspējīga kokmateriālu iepirkuma politika, pašreiz ir tāds, ka privātas sertifikācijas shēmas, 
piemēram, Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Mežu sertificēšanas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) shēmas, kopumā pietiekami 
apliecina atbilstību to nacionālajiem kritērijiem12.  

 

 TS4. Reciklēto izejvielu saturs poliestera materiālos 
Poliestera šķiedru izstrādājumam(-iem), ko izmanto līguma izpildē, ir 
jābūt izgatavotiem, izmantojot vismaz 20 % reciklēta satura. 

Piezīme. Saistībā ar citu līgumā paredzēto kvalitātes specifikāciju 
izpildi var rasties tehniskas problēmas. Izvērtējot piedāvājumus, šis 
apstāklis ir jāņem vērā, un to var risināt arī ar tirgus aptauju 
starpniecību vai cenu aptaujas laikā (ja to izmanto). 

Verifikācija 
Pretendents pēc uzvaras konkursā apliecina, ka šķiedru izstrādājuma 
ražošanas līnija(-as) ir paredzēta(-as) ražošanai, izmantojot minimālo 
reciklēto saturu. 

Attiecībā uz piegādājamo izstrādājumu ražošanas līnijām un 

                                                        
12 Sertificēta šķīdināmā celuloze patlaban pasaules tirgū ir pieejama ierobežotā apjomā. Šā iemesla dēļ pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšanas ir ieteicams 
uzklausīt tirgus dalībnieku viedokli. 
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reciklētajām izejvielām tiks iesniegts trešo personu apliecinājums par 
reciklēto saturu un tā izsekojamību. Var izmantot ISO 14021, ISO 9001 
vai to ekvivalentus. Verifikācijai ir jāsniedz informācija saskaņā ar 
EN 15343 4.4. daļu. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
 PK2. Reciklēto izejvielu saturs poliestera un poliamīda (neilona) 

materiālos 
Punktus piešķir par līguma izpildē izmantojamā poliestera un/vai 
neilona šķiedru izstrādājuma(-u) saturu, kas ir lielāks par minimālo 
rādītāju — 20 % reciklētu pirmslietošanas un/vai pēclietošanas 
atkritumu —, katru nākamo soli nosakot 10 % apmērā. 

Piezīme. Saistībā ar citu līgumā paredzēto kvalitātes specifikāciju 
izpildi var rasties tehniskas problēmas. Izvērtējot piedāvājumus, šis 
apstāklis ir jāņem vērā, un to var risināt arī ar tirgus aptauju 
starpniecību vai cenu aptaujas laikā (ja to izmanto). 

Verifikācija 
Pretendents pēc uzvaras konkursā apliecina, ka šķiedru izstrādājuma 
ražošanas līnija(-as) ir paredzēta(-as) ražošanai, izmantojot minimālo 
reciklēto saturu. 

Attiecībā uz piegādājamo izstrādājumu ražošanas līnijām un 
reciklētajām izejvielām jāiesniedz trešo personu apliecinājums par 
reciklēto saturu un tā izsekojamību. Var izmantot ISO 14021, ISO 9001 
vai to ekvivalentus. Verifikācijai ir jāsniedz informācija saskaņā ar 
EN 15343 4.4. un 6. daļu. 

 PK3. Poliestera reciklēšana 
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Punktus piešķir pretendentiem, kuri var pierādīt, ka: 

- gatavo tekstilizstrādājumu konstrukcija atvieglo poliestera 
audumu atšķirošanu izstrādājuma darbmūža beigās; 

- tiek piedāvāta iespēja tekstilizstrādājumus brīvprātīgi nodot 
atpakaļ, lai līgumslēdzēja iestāde varētu nodot poliestera 
audumus reciklēšanai vai atkārtotai izmantošanai. 

Verifikācija 
Pretendentam pēc uzvaras konkursā ir jāiesniedz informācija par: 

- konstrukcijas īpašībām un pazīmēm, kas atvieglos audumu atšķirošanu 
reciklēšanai un/vai 

- atpakaļnodošanas kārtību, kā arī rakstiska apņemšanās par tik ilgu 
laika posmu, kas aptver izstrādājumu ekspluatācijas laika beigas. 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.1.3. Ķimikāliju  ierobežojumi 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
TS5. REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

Pretendentam ir jādeklarē REACH kandidātvielu sarakstā13 iekļauto vielu klātbūtne, ja koncentrācija gatavajā izstrādājumā pārsniedz 0,1 % (pēc 
masas). 

Verifikācija 
Pretendentam, piegādājot gatavo(-os) izstrādājumu(-us), ir jāiesniedz derīga REACH 33. panta 2. punkta deklarācija. Ja tiek deklarēta 

                                                        
13 REACH kandidātvielu saraksts ir pieejams vietnē https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu klātbūtne, tās ir jāidentificē. 

TS6. Vielas, attiecībā uz kurām jātestē gatavais izstrādājums 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

Piegādātais gatavais izstrādājums 1. pielikumā norādītās vielas nedrīkst saturēt lielākā daudzumā nekā individuālā vai kopējā robežkoncentrācija. 
Tas jāapliecina, veicot katra līguma izpildes laikā piegādātā izstrādājuma veida parauga testēšanu laboratorijā. Līgumslēdzēja iestāde patur 
tiesības pieprasīt, lai papildus tiktu veikta arī izlases veida pārbaude. 

Verifikācija 
Visi izstrādājuma paraugi jāanalizē laboratorijā, kas ir akreditēta attiecīgo testu veikšanai saskaņā ar standartu ISO 17025 vai kuru akreditācijas 
iestāde ir akreditējusi attiecībā uz tekstilizstrādājumu testēšanas shēmu, kas paredz izstrādājumu testēšanu. Sertifikātu(-us), ar ko apliecina 
atbilstību, iesniedz preču piegādes laikā. 
Ja testēšanas metodes ir vienādas, ir jāakceptē testu rezultāti, kas iegūti saistībā ar derīgiem I tipa ekomarķējumiem, arī ES ekomarķējumu, un 
trešo personu tekstilizstrādājumu testēšanas shēmām14. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

 PK4. Ražotnēs pārbaudāmie ierobežojumi attiecībā uz vielām 
Punkti tiks piešķirti pretendentiem, kuri ierobežo 2. pielikumā 
uzskaitīto vielu izmantošanu piegādātā(-o) izstrādājuma(-u) krāsošanā, 
apdrukā un apretūrā. 

Verifikācija 
Pretendentam, piegādājot preces, ir jāiesniedz derīgs trešās personas 
veiktas revīzijas ziņojums, kurā apstiprināta izstrādājuma krāsošanas, 
apdrukas un apretūras ražotnēs izmantotā ražošanas formula. Revīzijas 
ziņojumam jābūt ne vecākam par diviem gadiem, un tajā jāietver: 

                                                        
14 Šā ziņojuma rakstīšanas laikā uzskatāms, ka shēmas Oeko Tex 100, Bluesign un GOTS nodrošina pietiekamu pārliecību. 
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i. konstatējumi no ķīmisko vielu krājumu un ražošanas procesu 
inspicēšanas; 

ii. apstiprinājums par izmantotajiem sastāviem un 
iii. analītiskās testēšanas (ja tāda ir veikta) rezultāti katrā ražotnē. 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.1.4. Izturība un kalpošanas laika paildzināšana 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
TS7. Izturības standarti 
(Tehniskās specifikācijas ir vienādas saistībā ar pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

Tekstilizstrādājumiem ir jāatbilst attiecīgajām izturības prasībām, kas norādītas 2. un 3. pielikumā. 
Ja attiecībā uz funkcionālu darba apģērbu var pamatot atsevišķus raksturlielumus, kuru dēļ nav jāveic tekstilmateriāla auduma apstrāde ar ūdens, 
netīrumu vai traipu repelentiem un/vai antipirēniem, šādiem izstrādājumiem nepiemēro 3. pielikumā noteiktās testēšanas prasības Nr. 3.7. un/vai 
3.8. 

Verifikācija 
Pretendents, piegādājot preces, par katru atsevišķo piegādājamo produkcijas modeli vai darba apģērba vienību, iesniedz ziņojumus no testiem, kas 
veikti saskaņā ar 3. pielikumā norādītajiem standartiem. Ziņojumos jāapliecina, ka katra tipa izstrādājums vai modelis atbilst noteiktajām izturības 
prasībām. 

TS8. Detaļu un piederumu pieejamība 
(Tehniskās specifikācijas ir vienādas saistībā ar pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

Izraudzītajam pretendentam jānodrošina, ka visu to piegādājamo izstrādājumu detaļu un piederumu (piem., rāvējslēdzēju, pogu, stiprinājumu) 
rezerves ir pieejamas vismaz divus gadus pēc izstrādājuma piegādāšanas vai piegādes līguma termiņa beigām (izvēloties no šiem termiņiem 
vēlāko). Ir jāiesniedz arī šo detaļu un piederumu orientējošs cenrādis. 
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Verifikācija 
Pretendents pēc uzvaras konkursā iesniedz detaļu orientējošu cenrādi un rakstisku apņemšanos izpildīt minēto prasību izstrādājuma garantijas 
ietvaros. 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.1.5. Energotaupība lietošanas laikā 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
TS9. Auduma izvēle ar mērķi samazināt žāvējot un gludinot patērētās enerģijas daudzumu 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

(Tekstilizstrādājumiem, kas tiks mazgāti reizi dienā vai reizi nedēļā.) 
Izvēlas audumu, kura aizturētā mitruma saturs pēc centrifugēšanas ir mazāks par 35 % un gluduma pakāpe pēc žāvēšanas — SA-3, ja auduma 
kokvilnas saturs ir≥50 %, SA-4, ja kokvilnas saturs ir <50 %. 
 
Verifikācija 
Pretendents, piegādājot preces, iesniedz testēšanas pārskatu, kuros ar tālāk minētajām metodēm apliecināts, kādi ir auduma(-u) parametri: 

• aizturētā mitruma saturs: EN ISO 15797 (vai ekvivalents) — mazgāšanas process; 
• viegla kopšana: EN ISO 15487 (vai ekvivalents) — izskats pēc mazgāšanas un žāvēšanas. 

TS10. Kopšanas marķējums 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

(Tekstilizstrādājumiem, kurus paredzēts mazgāt mājas apstākļos.) 
Tekstilizstrādājumu kopšanas marķējumam ir jāveicina mazgāšana zemākā temperatūrā (ja iespējams — ne augstākā par 30 °C), izmantojot veļas 
mazgājamās mašīnas zema enerģijas patēriņa programmu, ja tehnisku iemeslu (piem., higiēnas, drošības apsvērumu, traipu) dēļ nav jārīkojas 
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citādi. 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz kopšanas marķējuma un lietotājam sniegto papildu norādījumu paraugi, kā arī attiecīgā gadījumā jāsniedz informācija, 
kādēļ tekstilizstrādājumi jāmazgā temperatūrā, kas pārsniedz 30 °C. 

 

 

 

 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.1.6. Atkārtotai izmantošanai un reciklēšanai domāta konstrukcija 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
AC5. Atkārtotai izmantošanai un reciklēšanai domāta konstrukcija 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

Apģērba gabali ir jāprojektē tā, lai logotipus vai atšķirīgas identifikācijas pazīmes varētu viegli atdalīt vai pārdrukāt, priekšmetu nesabojājot. 

Verifikācija 
Pretendentam, piegādājot preces, jāsniedz skaidri, viegli saprotami norādījumi līgumslēdzējiem, kas nodarbojas ar atkārtotu izmantošanu, par to, 
kā atdalīt vai pārdrukāt logotipus vai zīmolus. 
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3.2. Tekstilpakalpojumu iepirkums 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

PRIEKŠMETS 

Vidi mazāk ietekmējošu tekstilpakalpojumu iepirkums 

3.2.1. Atlases kritēriji 

ATLASES KRITĒRIJI 
SC1.  Tekstilpakalpojumu sniedzēji 
Pretendentiem jāspēj apliecināt, ka tiem ir resursi, zinātība, 
dokumentētas procedūras un vadības sistēmas, kas vajadzīgas, lai 
izpildītu šādas prasības saistībā ar  sniedzamajiem pakalpojumiem 15 
(izvēlēties pēc nepieciešamības attiecīgajā iepirkumā): 

• Kopšanas pakalpojumi: 
- tekstilizstrādājumu krājumu aktīvu pārvaldības sistēmas 

īstenošana. Šādi ir iespējams pastāvīgi iegūt datus un 
atsauksmes no galalietotājiem par tekstilizstrādājumu 
stāvokli un kalpošanas laiku. Šīs sistēmas tiks aktīvi lietotas, 
lai identificētu audumu un apģērbu bojājumu biežumu un 
iemeslus; 

- apģērbu un audumu labošanas un kopšanas pakalpojumu 
pārvaldība, lai paildzinātu to kalpošanas laiku. 

SC1.  Tekstilpakalpojumu sniedzēji 
Pretendentiem jāspēj apliecināt, ka tiem ir resursi, zinātība, 
dokumentētas procedūras un vadības sistēmas, kas vajadzīgas, lai 
izpildītu šādas prasības saistībā ar  sniedzamajiem pakalpojumiem15 
(izvēlēties pēc nepieciešamības attiecīgajā iepirkumā): 

• Veļas mazgāšanas pakalpojumi: energovadības sistēmas 
īstenošana mazgātavās saskaņā ar ISO 50001 vai ekvivalentu, 
tostarp: 
- personāla apmācības un informēšanas programmas katrā 

mazgātavā; 
- iekārtas un procesi katrā mazgātavā, lai maksimāli celtu 

procesa energoefektivitāti; 
- energopatēriņa dalītā uzskaite, kas ļauj pārvaldīt un 

mazgāšanas procesa un katra mazgātavā mazgātā 
izstrādājuma veida īpatnējo enerģijas patēriņu (t. i., patērētā 

                                                        
15 Iespēja pieprasīt ziņas par iespējām izmantot piegādes ķēdes pārvaldību ir nepārprotami dota Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu (kas valstu tiesību aktos 
jātransponē, vēlākais, līdz 2016. gada aprīlim) XII pielikuma II daļas d) apakšpunktā. 
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Verifikācija 
Pretendentiem jāapliecina, ka to rīcībā ir nepieciešamās sistēmas un 
spējas. Ir jāapkopo attiecīgi piemēri no iepriekšējiem līgumiem. 

Turklāt tiem ir jāapraksta iekšējie resursi, vadības sistēmas un 
infrastruktūra, kas tiks izmantota, lai izpildītu prasības par atbilstību un 
sniegtu pakalpojumus. 
Ja to uzskata par lietderīgu, līgumslēdzēja iestāde patur tiesības veikt 
apmeklējumus un inspekcijas uz vietas vai inspicēšanu uzticēt trešām 
personām, lai pārliecinātos par pretendenta spējām. 

elektroenerģija, gāzveida un šķidrais kurināmais, kas 
izteikts kWh uz kg apstrādāto tekstilizstrādājumu, un 
atkarībā no tā, vai tiek apstrādāta galda un gultas veļa vai 
darba apģērbi); 

• Kopšanas pakalpojumi: 

- tekstilizstrādājumu krājumu aktīvu pārvaldības sistēmas 
īstenošana. Šādi ir iespējams pastāvīgi iegūt datus un 
atsauksmes no galalietotājiem par tekstilizstrādājumu stāvokli 
un kalpošanas laiku. Šīs sistēmas tiks aktīvi lietotas, lai 
identificētu audumu un apģērbu bojājumu biežumu un 
iemeslus; 

- apģērbu un audumu labošanas un kopšanas pakalpojumu 
pārvaldība, lai paildzinātu to kalpošanas laiku. 

• attiecībā uz atpakaļnodošanas (aprites cikla noslēguma posma) 
pakalpojumiem: 

- tādas aktīvu pārvaldības sistēmas un infrastruktūras 
ieviešana, kas sekmē izstrādājumu atšķirošanu atsevišķās 
plūsmās, konkrētu tekstilizstrādājumu un audumu glabāšanu 
un pārdošanu, lai maksimāli palielinātu to atkārtotu 
izmantošanu un reciklēšanu; 

- ieteikumi līgumslēdzējām iestādēm par izstrādājumu 
konstrukciju, kas atvieglotu atkārtotu lietošanu un 
reciklēšanu; līgumslēdzējas iestādes darbinieku apmācība 
par nolietotu tekstilizstrādājumu šķirošanu. 

Verifikācija 
Pretendentiem jāapliecina, ka to rīcībā ir nepieciešamās sistēmas un 
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spējas. Ir jāapkopo attiecīgi piemēri no iepriekšējiem līgumiem. 

Turklāt tiem ir jāapraksta iekšējie resursi, vadības sistēmas un 
infrastruktūra, kas tiks izmantota, lai izpildītu prasības par atbilstību un 
sniegtu pakalpojumus. 
Ja to uzskata par lietderīgu, līgumslēdzēja iestāde patur tiesības veikt 
apmeklējumus un inspekcijas uz vietas vai inspicēšanu uzticēt trešām 
personām, lai pārliecinātos par pretendenta spējām. 

 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.2.2. Mazgāšana 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS1. Auduma izvēle ar mērķi samazināt žāvējot un gludinot patērētās enerģijas daudzumu 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

(Tekstilizstrādājumiem, kas tiks mazgāti reizi dienā vai reizi nedēļā.) 
 
Izvēlas audumu, kura aizturētā mitruma saturs pēc centrifugēšanas ir mazāks par 35 % un gluduma pakāpe pēc žāvēšanas — SA-3, ja auduma 
kokvilnas saturs ir≥50 %, SA-4, ja kokvilnas saturs ir <50 %. 
 
Verifikācija 
Pretendents iesniedz testēšanas pārskatu, kuros ar tālāk minētajām metodēm apliecināts, kādi ir auduma(-u) parametri: 

• aizturētā mitruma saturs: EN ISO 15797 (vai ekvivalents), mazgāšanas process; 
• viegla kopšana: EN ISO 15487 (vai ekvivalents), izskats pēc mazgāšanas un žāvēšanas. 
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PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
Ieteikums par enerģijas un detergentu izmantošanu mazgāšanā 
Ir ieteicams apvienot enerģijas patēriņa un detergentu vidiskās ietekmes kritērijus un kopējo piešķirto punktu skaitu aprēķināt pēc šādas formulas: 

 kritērijs Nr. S5.1: enerģijas patēriņš: 75 %; 
 kritērijs Nr. S5.2: detergentu ietekme uz vidi: 25 %. 

Pārraudzība jāveic saskaņā ar līguma izpildes klauzulu Nr. S2.4. 

 AC1. Īpatnējais enerģijas patēriņš 
Pretendentiem piešķir punktus atkarībā no tā, kāds ir īpatnējais 
enerģijas patēriņš kWh (elektroenerģija, gāzveida un šķidrais 
kurināmais) uz katru izmazgāto, izžāvēto un apretēto (nepieciešamības 
gadījumā) galda un gultas veļas un darba apģērbu kilogramu, kuru 
piedāvājumā iecerēts sasniegt pakalpojumu sniegšanas laikā. 

Punktus piešķir lineāri proporcionāli saņemtajiem pieteikumiem no 
zemākā (100 % pieejamo punktu) līdz augstākajam (nulle punktu). 

Verifikācija 
Pretendents iesniedz specifikācijas par energopatēriņa dalīto uzskaiti 
attiecībā uz katru mazgāšanas, žāvēšanas un apretūras līniju, kas tiks 
izmantota pakalpojuma sniegšanā, nošķirot galda un gultas veļu no 
darba apģērbiem. Tas arī apraksta kārtību, kādā tiek verificēti dalītās 
uzskaites rādījumi. 

 AC2. Detergentu ietekme uz vidi 
Pretendentiem piešķir punktus, ja tie līguma izpildes vajadzībām 
apņemas izmantot detergentus, kas atbilst ūdens toksicitātes un 
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bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kuri paredzēti ES ekomarķējumā 
iestādēs izmantojamiem mazgāšanas līdzekļiem, vai to ekvivalentam. 
Kritēriji ir pieejami vietnē 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 

Pretendenti, kas to uzņemas, saņem maksimālo iespējamo punktu 
skaitu. 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz detalizēta informācija par verifikācijas 
sistēmu, kas tiks izmantota, iegādājoties atbilstīgus detergentus 
lietošanai atsevišķās mazgāšanas līnijās, kuras izmantos pakalpojumu 
sniegšanai. 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 
 CPC1. Tekstilpakalpojumu, kas ietver mazgāšanu 

Izraudzītais pretendents sniedz pakalpojumus, ievērojot īpatnējo 
enerģijas patēriņu un izmantojot atbilstīgus detergentus, ko tas savā 
piedāvājumā apņēmies pildīt. 

Pretendentam jānodrošina šāda verifikācija: 
- mēneša enerģijas patēriņa dati, ko iegūst, sakopojot 

energopatēriņa dalītās uzskaites datus par katru ražošanas līniju 
attiecīgajos objektos, un kas atspoguļo auduma veidu/masu, un 
ko dala ar apstrādāto tekstilizstrādājumu svaru; 

- detergentu iepirkuma rēķinu kopijas kopā ar pierādījumiem, ka 
detergentam(-iem): 
 
i) ir ES ekomarķējums; vai 
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ii) ir I tipa ekomarķējums, kas satur ekvivalentus kritērijus; vai 
iii) tas/tie atbilst noteiktajiem ES ekomarķējuma kritērijiem16. 
 
Pierādījumiem ir jāietver derīgas ekomarķējuma licences un/vai 
trešo personu verificēti testu dati attiecībā uz izmantotajiem 
detergentiem. 
 

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības jebkurā brīdī līguma darbības laikā 
pieprasīt trešās personas veiktu verifikāciju, un līgumslēdzējam ir 
pienākums par saviem līdzekļiem šādus pierādījumus nodrošināt. 

 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.2.3. Kopšana 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TS2. Tekstilizstrādājumu kopšana 
(Tehniskās specifikācijas pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem ir vienādas.) 

Ir iespējams to kombinēt ar piešķiršanas kritēriju vai formulēt kā piešķiršanas kritēriju, ar ko tiek atalgota visvērienīgākā pieeja kopšanai. 
Tekstilpakalpojumu sniedzējs saskaņā ar savu aktīvu pārvaldības plānu pagarina darba apģērbu un iekštelpu tekstilizstrādājumu lietderīgās 
izmantošanas laiku, sniedzot pastāvīgus kopšanas un labošanas pakalpojumus. Tie ietver vismaz (atkarībā no piegādājamajiem 
tekstilizstrādājumiem): 

- vienkāršus labošanas darbus, tostarp atirušu šuvju lāpīšanu un šūšanu, salauztu/nozaudētu detaļu aizvietošanu, kā arī rāvējslēdzēju un 
stiprinājumu salabošanu/aizvietošanu; 

                                                        
16 Eiropas Komisija, Rūpnieciskie un iestāžu veļas detergenti, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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- darba apģērba auduma gabalu aizvietošanu; 
- funkcionālā pārklājuma atkārtotu uzklāšanu. 

 

 

Verifikācija 
Pretendents iesniedz piedāvāto kopšanas pakalpojumu detalizētu specifikāciju, tostarp — attiecīgā gadījumā — dokumentārus pierādījumus par 
kopšanas iekārtām, kuras tas ekspluatē vai par kuru izmantošanu tam ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums. 

 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

3.2.4. Atpakaļnodošana 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 TS3. Atpakaļnodošanas sistēma 

Ir iespējams to kombinēt ar piešķiršanas kritēriju vai formulēt kā 
piešķiršanas kritēriju, ar ko tiek atalgota visvērienīgākā pieeja 
kopšanai. 
Pretendentam saskaņā ar savu aktīvu pārvaldības sistēmu jāievieš 
līgumā paredzētajai izmantošanai piegādāto tekstilizstrādājumu 
atpakaļnodošanas sistēma vai oficiāli jāvienojas ar kādu 
atpakaļnodošanas shēmas; sistēmā ir šādi elementi: 

• līgumslēdzēja iestādes telpās uzstādītas savākšanas sistēmas, lai 
veicinātu (attiecīgā gadījumā) tekstilizstrādājumu šķirošanu un 
klasificēšanu; 

• mācību materiāli un norādījumi, lai nodrošinātu, ka publiskās 
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iestādes personāls skaidri izprot, kā sistēma lietojama; 

• pēcsavākšanas šķirošana, lai maksimāli palielinātu no atkārtotas 
izmantošanas vai reciklēšanas iegūto vērtību. Te ietilpst vismaz 
atšķirošana pēc šķiedrām, krāsām un apģērba stāvokļa. 

Pretendents norāda atgūto tekstilizstrādājumu iespējamos galapatēriņa 
tirgus. 

Verifikācija 
Pretendentam jāiesniedz piedāvātās sistēmas apraksts, tostarp, 
vajadzības gadījumā, tā ekspluatēto pēcsavākšanas sistēmu 
dokumentācija, arī šķirošanas līniju specifikācijas un ražotnes 
fotogrāfijas. 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 
 CPC2. Atpakaļnodošanas sistēma 

Pretendentam ir jāziņo par savas atpakaļnodošanas sistēmas 
rezultativitāti saskaņā ar šādām prasībām: 

• tiks aptaujāts līgumslēdzējas iestādes telpās strādājošais 
personāls, lai noteiktu, cik viegla ir savākšanas/atšķirošanas 
sistēmu izmantošana. Tās rīkos pirmajos sešos pakalpojumu 
sniegšanas mēnešos, un to konstatējumi tiks izmantoti, lai 
identificētu vai īstenotu iespējamos uzlabošanas pasākumus; 

• reizi gadā konstatē un reģistrē to savākto tekstilizstrādājumu 
īpatsvaru, kuri ir izmantoti atkārtoti vai reciklēti, un attiecīgo 
tekstilizstrādājumu vērtību par kilogramu, kas iegūta no 
galapatēriņa tirgiem, uz kuriem tie ir nosūtīti. 

Pretendents iesniedz personāla aptaujas un identificēto iespējamo 
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uzlabošanas pasākumu īsu kopsavilkumu. Tiks sniegts ikgadējs 
ziņojums, kurā norādīts tekstilizstrādājumu sadalījums pēc galamērķa 
un pēc katrā galapatēriņa tirgū iegūtās vērtības. 
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4. APRITES CIKLA IZMAKSAS 
Aprites cikla izmaksu noteikšana (LCC) ir metode, ko var izmantot, lai novērtētu tekstilizstrādājumu kopējās ekspluatācijas izmaksas (un, 
iespējams, dažas no vidiskajām papildu izmaksām). Tā ir metode efektīvu ilgtermiņa investīciju lēmumu pieņemšanai, jo lēmumu pieņēmējs 
pirmajā brīdī var nepamanīt dažus izmaksu aspektus, piemēram, ka var būt nepieciešami lielāki sākotnējie ieguldījumu, lai panāktu zemākas 
aprites cikla izmaksas, kuru pamatā ir zemākas veļas mazgāšanas enerģijas izmaksas un augstāka izturība, kas ļauj paildzināt kalpošanas laiku 
un samazināt labošanas izmaksas. Ja ir ņemtas vērā papildu izmaksas, LCC ir īpaši nozīmīga, lai uzlabotu ekoloģiskos raksturlielumus. 

ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tekstilizstrādājumiem risina problēmas saistībā ar vairākiem tekstilizstrādājumu konstrukcijas un 
specifikācijas aspektiem, kuri, ja tos pienācīgi izvērtē iepirkuma posmā, var samazināt ar izstrādājumu mazgāšanu, kopšanu un nolietošanos 
saistītās aprites cikla izmaksas. 

o Mazgāšana: ar tekstilizstrādājumu mazgāšanu, žāvēšanu un gludināšanu saistītās enerģijas izmaksas būs vai nu publiskās iestādes tiešās 
izmaksas (ja tā ekspluatē veļas mazgātavu), vai netiešās izmaksas, ko savā cenā iekļauj līgumslēdzēji (ja veļas mazgāšanu veic kā 
ārpakalpojumu). Tekstilizstrādājumu specifikācijas var būtiski ietekmēt katram mazgāšanas ciklam nepieciešamo enerģiju. 

- Tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvs būtiski ietekmē to mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai nepieciešamās enerģijas 
daudzumu. Piemēram, izmantojot no kokvilnas un sintētisko šķiedru maisījuma izgatavotus darba apģērbus vai iekštelpu 
tekstilizstrādājumus, katrā mazgāšanas ciklā nepieciešamo enerģiju un attiecīgi arī izmaksas orientējoši var samazināt par 50 %, 
salīdzinot ar šādiem pašiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no 100 % dabīgām šķiedrām. 

o Kalpošanas laiks: tekstilizstrādājuma kalpošanas laiku var ietekmēt daudzi faktori. To vidū ir tā nodilumizturība un noturība pret 
pāragriem defektiem, kā arī pienācīga kopšana un labošana (īpaši attiecībā uz tehniskajiem izstrādājumiem ar specifiskām īpašībām), lai 
tos nevajadzētu priekšlaicīgi nomainīt. 

- Nodilumizturību lietošanas un mazgāšanas ciklu laikā ļoti ietekmē šķiedru sastāvs. Izturīgāks šķiedru sastāvs var pagarināt 
tekstilizstrādājuma kalpošanas laiku par orientējoši 34 % (darba apģērbiem) līdz 100 % (dvieļiem un palagiem), salīdzinot ar 
izstrādājumu, kas sastāv no 100 % kokvilnas. 

- Priekšlaicīgi šuvju un apretūru, kā arī aizdares (piemēram, rāvējslēdzēju, pogu, līplenšu un stiprinājumu) defekti var prasīt dārgu 
labošanu un apstrādi vai likt darba apģērbus un uniformas priekšlaicīgi izmest. Lai gan ražojumu iegādi parasti plāno, pieņemot, 
ka kalpošanas laiks nepārsniedz divus gadus, izmantojot labāku konstrukciju un izturības specifikācijas, ir iespējams šo laika 
posmu pagarināt līdz trim gadiem, attiecīgi samazinot kopšanas un nomaiņas izmaksas. 

o Aprites cikla beigas: atbrīvošanās no nolietotiem tekstilizstrādājumiem rada izmaksu slogu publiskajām iestādēm, kurām ir jāmaksā par 
nodoto svaru. Par tekstilizstrādājumiem, kuru aprites cikls ir beidzies, otrreizējā tirgū var saņemt naudu (orientējoši EUR 250–560 par 
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tonnu). Pastāv pieprasījums pēc izstrādājumu tālākizmantošanas gan to sākotnējā veidā (piem., kā lietotus darba apģērbus), gan par 
izejmateriāliem jaunu tekstilizstrādājumu vai citu izstrādājumu (piem., izolācijas materiālu) ražošanā. Tekstilizstrādājumu atkritumu 
vērtība tādējādi var būt pozitīva vai neitrāla. 

- Publiskās iestādes var aktīvi rīkoties, lai palielinātu nolietotu tekstilizstrādājumu vērtību — piemēram, ieviešot sistēmas, kur 
nolietotus tekstilizstrādājumus atšķiro dažādās īpašās plūsmās, vai nosakot prasības, ka izstrādājuma konstrukcijai jābūt tādai, 
lai varētu viegli noņemt logotipus. 

 
Ņemot vērā šo faktoru kombināciju, katras tekstilizstrādājuma vienības “kopējās ekspluatācijas izmaksas” var samazināt. Viens no veidiem, kā 
šos faktorus kontrolēt, ir pāriet no tekstilizstrādājumu iepirkšanas uz tekstilpakalpojumu iepirkšanu. Darbības rezultātus šādā gadījumā var 
noteikt katram izmantoto tekstilizstrādājumu aprites cikla posmam. Līdz ar to līgumslēdzēji ir atbildīgi par pakalpojumu sniegšanas izmaksu 
optimizēšanu, kas citā gadījumā publiskajām iestādēm radītu papildu pieskaitāmās izmaksas un nepieciešamību noslēgt līgumus ar 
apakšuzņēmumiem. 
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1. pielikums. Ierobežojumi attiecībā uz vielām gatavos izstrādājumos  
Vielu grupa Piemērojamie ierobežojumi Robežkoncentrācija Testēšanas 

metode 

1.1. Azokrāsvielas 

Piemērojamība 

Apģērbi, kas satur 
akrilšķiedru, 
kokvilnu, poliamīdu 
un vilnu 

Nedrīkst izmantot azokrāsvielas, kurām 
sadaloties, var rasties kancerogēni 
aromātiskie amīni (sk. sarakstu ES 
ekomarķējuma17 2. pielikumā). Gatavā 
izstrādājuma testēšanas vajadzībām 
piemēro arilamīnu robežvērtību. 

30 mg/kg katram 
amīnam 

 

EN 14362-1 un 
-3 vai 
ekvivalents. 

1.2. Formaldehīds 

Piemērojamība 

Visi apģērbi un 
iekštelpu 
tekstilizstrādājumi, 
kas satur dabīgās 
šķiedras 

 

Formaldehīda atliekām gatavajā 
izstrādājumā piemēro šādas 
robežvērtības: 

 

 

EN ISO 14184-
1 vai 
ekvivalents. 

- izstrādājumi zīdaiņiem un 
bērniem, kas jaunāki par 
3 gadiem; 

16 ppm 

 

- pārējie izstrādājumi. 75 ppm 

 

Kā piešķiršanas kritēriju papildus var 
noteikt uzlabotus rādītājus apģērbiem, 
kas saskaras ar ādu18. 

 

Tālāk minēto prasību var piemērot kā 
visaptverošu kritēriju vienīgi iekštelpu 
tekstilizstrādājumiem: 

- gatavā izstrādājuma emisijas. 

0,1 mg/m3 EN 16516 un 
EN ISO 14184-
1 vai 
ekvivalents 

1.3. Papildu 
apstrāde 

Piemērojamība 

Visi izstrādājumi 

Gatavais izstrādājums nedrīkst saturēt 
šādas vielas: 

- nonilfenols, 
- oktilfenols. 

100 mg/kg kopējā 
summa 

Šķīdinātāja 
ekstrakcija, 
kam seko 
HPLC/MS 

Gatavais izstrādājums nedrīkst saturēt 
šādas vielas: 

- nonilfenola etoksilāti, 
- oktilfenola etoksilāti. 

100 mg/kg kopējā 
summa 

ISO 18254 

1.4. Pārklājumi, 
lamināti un 
membrānas 

Piemērojamība 

Ja iekļauts 
tekstilizstrādājuma 
struktūrā 

 

Pārklājuma, trafaretapdrukas, laminātu, 
membrānu un plastmasas piederumu 
saturā nedrīkst būt šādi ftalāti: 

- DEHP (di-(2-etilheksil)-ftalāts), 
- BBP (benzilbutilftalāts), 
- DBP (dibutilftalāts), 
- DMEP (bis2-metoksietil) ftalāts, 
- DIBP (diizobutilftalāts), 
- DIHP (di-C6-8-sazarotie 

alkilftalāti), 
- DHNUP (di-C7-11-sazarotie 

alkilftalāti), 

Kopējā summa 
0,10 % m/m 

EN ISO 14389 
vai ekvivalents 

                                                        
17 Eiropas Komisija, ES ekomarķējuma tekstilizstrādājumu grupa, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Var tikt pieņemts kompromiss starp negludināmu apģērbu kvalitāti un izturību, jo īpaši tad, ja 
apģērbus mazgā augstā temperatūrā. 
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- DHP (di-n-heksilftalāts). 
2. pielikums. Vielu ierobežojumi ražošanas procesā 
Vielu grupa Piemērojamie ierobežojumi Verifikācijas prasības 

2.1. Krāsvielas un 
pigmenti 

 

Tekstilizstrādājumu ražošanā aizliegts izmantot 
šādas krāsas un pigmentus: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, 
Basic Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, 
Basic Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 
3, Pigment Red 104, Pigment Yellow 34. 

Ražotnes revīzija, kurā 
identificē izmantotās 
krāsvielas. 

 

2.2. Papildu apstrāde 

 

Tekstilizstrādājumu ražošanā aizliegts izmantot 
šādas vielas: 

- bis(hidrogenēto taukskābju 
alkil)dimetilamonija hlorīdu 
(DTDMAC), 

- distearildimetilamonija hlorīdu 
(DSDMAC), 

- di(cietināto taukskābju 
parafīnu)dimetilamonija hlorīdu 
(DHTDMAC), 

- etilēndiamīntetraacetātu (EDTA), 
- dietilēntriamīnpentaacetātu (DTPA), 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolu, 
- 1-metil-2-pirolidonu, 
- nitriltrietiķskābi (NTA). 

Ražotnes revīzija, kurā 
identificē papildu 
apstrādei izmantotās 
ķimikālijas. 

 

2.3. Balināšana 

 

Dzijas, audumu vai adījumu paneļu balināšanā 
nedrīkst izmantot balinātājus uz hlora bāzes. 

 

Ražotnes revīzija, kurā 
identificē izmantotos 
balinātājus. 

 

2.4. Apstrāde ar ūdens, 
traipu un eļļas 
repelentiem 

 

Pamatprasība 

Aizliegts izmantot garo ķēžu 
(≥C5)  perfluoroalkānu sulfoskābes vai 
sulfonātus (PFSA) un (≥C7)  perfluoralkilu 
karboksilskābes vai karboksilātus (PFCA). 

Visaptverošā prasība 

Aizliegts izmantot apstrādi ar fluorētiem ūdens, 
traipu un eļļas repelentiem, izņemot, ja šīs 
funkcijas nepieciešams kombinēt. 

Papildus tam gan pamatkritēriju, gan 
visaptverošo kritēriju gadījumā ir jātestē 
apģērba(-u) izturība (sk. 3.1. kritēriju). 

Ražotnes revīzija, kurā 
identificē apretūrām 
izmantotos repelentus. 

 

2.5. Ūdensnecaurlaidīgas 
membrānas 

 

Āra apģērbos izmantotu fluoropolimēru 
membrānu un laminātu ražošanā nedrīkst 
izmantot perfluoroktānskābi (PFOA) vai citas 
garākas ķēdes fluorētās virsmaktīvās vielas. 

 

Membrānas/laminātu 
piegādātāja revīzija uz 
vietas vai valsts 
regulatīvas struktūras 
dokumenti. 
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2.6. Antipirēni 

 

Pamatprasība 

Aizliegts izmantot šādus antipirēnus: 

- HBCDD — heksabromciklododekāns, 
- deka-BDE — dekabromdifenilēteris, 
- TEPA — tris(aziridinil)fosfīnoksīds, 
- TRIS — tris-(2,3- dibrompropil)fosfāts, 
- TCEP — tris(2-hloretil)fosfāts, 
- parafīns, C10-C13, hlorēts (SCCP). 

Visaptverošā prasība 

Ja nepieciešama aizsardzība pret uguni, audums 
ir jāpārbauda, lai garantētu, ka tas nodrošina 
augstu izturības līmeni (sk. 3.1. kritēriju). 

Ražotnes revīzija, kurā 
identificē izmantotos 
antipirēnus. 

 

 



 

40 
 

3. pielikums. Izturības testi 

3.1. Orientējošā tekstilizstrādājumu izturīguma prasību piemērojamība 
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Testi, kas attiecas uz visiem 
izstrādājumiem         

Dvieļi un gultas veļa         

Uniformas un darba formas 
apģērbi         

Īpaši izturīgi darba apģērbi un 
IAL darbam uz vietas         

Funkcionālās virsdrēbes, piem., 
jakas, bikses, IAL         

 

3.2. Rādītāju kritēriji un testēšanas metodes 
Pamatrādītāji 
 
Izturības standarts Rādītāju kritēriji Testēšanas metode(-es) 
3.1. Saraušanās un 
izstiepšanās 

Austie audumi 
- kokvilna un kokvilnas maisījumi +/- 

3,0 % 
- pusvilna +/- 2,0 % 
- sintētiskās šķiedras +/- 2,0 % 
- gultas veļa un dvieļi +/-8,0 % 
 

EN ISO 6330 (mazgāšana 
mājas apstākļos) vai 
ekvivalents, vai ISO 15797 
(rūpnieciskās veļas 
mazgātavas) vai ekvivalents 
kopā ar EN ISO 5077 vai 
ekvivalentu pēc trim 
mazgāšanas reizēm 

3.2. Krāsu izturība pret 
mazgāšanu 

3–4 attiecībā uz krāsas maiņu un 
plankumainību 
 

ISO 15797 vai ekvivalents (ja 
nepieciešams) kopā ar 
ISO 105 C06 vai ekvivalentu 

3.3. Krāsu izturība pret 
sviedriem 

3–4 attiecībā uz krāsas maiņu un 
plankumainību, 4 — tumšām 
krāsām (standarta piesātinātība > 
1/1) 

ISO 15797 vai ekvivalents (ja 
nepieciešams) kopā ar 
ISO 105 E04 (skābēm un 
sārmiem, salīdzinājums ar 
jauktu šķiedru audumu) vai 
ekvivalentu 

3.4. Krāsu izturība pret 
noberšanos mitrā veidā 

2–3 līmenis ISO 15797 vai ekvivalents (ja 
nepieciešams) kopā ar 
ISO 105 X12 vai ekvivalentu 
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3.5. Stiepes izturība <50 % kokvilna N/(g/m2)  2,0 
50 % kokvilna N/(g/m2)  1,8 
Minimālais rādītājs 400 N. 

EN ISO 13934 (sloksnes 
satveršanas metode) vai 
ekvivalents 

3.6. Šuvju izturība 100 N sadaloties 
 

EN ISO 13935 (sloksnes 
satveršanas metode) vai 
ekvivalents 
 

Visaptverošie rādītāji 
 
Izturības standarts Rādītāju kritēriji Testēšanas metode(-es) 
3.7. Izturība pret ūdeni, 
netīrumiem un traipiem 

Šādas funkcionalitātes saglabāšana 
pēc 20 mazgāšanas cikliem mājas 
apstākļos 40 °C temperatūrā vai 
10 rūpnieciskās mazgāšanas 
cikliem 75 °C temperatūrā; 
 
- ūdens repelentu īpašības: 80 no 90; 
- eļļas repelentu īpašības: 3,5 no 4,0; 
- traipu repelentu īpašības: 3,0 no 5,0; 
 
Apģērbiem ar līmētām šuvēm 
rūpnieciskās mazgāšanas 
temperatūru var samazināt līdz 
60 °C. 
 

ISO 6330 (mājas apstākļos) 
vai ekvivalents, vai 
ISO 15797 (rūpnieciskā 
mazgāšana) vai ekvivalents 
kopā ar: 
 
- ūdens repelentiem: ISO 4920 

vai ekvivalentu; 
- eļļas repelentiem: ISO 14419 

vai ekvivalentu; 
- traipu repelentiem: ISO 22958 

vai ekvivalentu. 
 

3.8. Ugunsaizsargapdare Mazgājamiem izstrādājumiem 
jāsaglabā to funkcionalitāte pēc 
50 mazgāšanas cikliem 
(visaptverošais kritērijs). 
 
Nemazgājamiem izstrādājumiem 
jāsaglabā to funkcionalitāte pēc 
mērcēšanas testa. 
 

ISO 6330 (mājas apstākļos) 
vai ekvivalents, vai, ja attiecas 
uz līguma prasībām — 
EN ISO 10528 (rūpnieciski) 
vai ekvivalents kopā ar 
EN ISO 12138 vai 
ekvivalentu. 
 
Ja tekstilizstrādājumu nav 
paredzēts mazgāt un/vai 
noņemt, jāizmanto standarta 
BS 5651 4. iedaļā aprakstītā 
testēšanas metode vai tās 
ekvivalents19. 
 

 

                                                        
19 Šī testēšanas metode ir balstīta uz metodi, kas aprakstīta Lielbritānijas standartā 5651: Tīrīšanas un 

mitrināšanas procedūru metode, ko izmanto, lai novērtētu tīrīšanas un mitrināšanas ietekmi uz 
tekstilmateriāla audumu un audumu sagatavju uzliesmojamību. 


