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IEVADS
Rūpes par vidi ir daudzu ilgtspējīgi domājošu uzņēmumu darba sastāvdaļa. Arī 
tirdzniecības uzņēmumi rada nozīmīgu ietekmi uz vidi, bet veicot atbilstošus 
pasākumus  var samazināt savu nevēlamo ietekmi uz vidi, kā arī veicināt videi 
draudzīgu preču patēriņu. 

Daudzi tirdzniecības uzņēmumi vēlas izcelt savus labos darbus vides jomā, tādējādi 
vēstot pircējiem, ka veikals ir “zaļi domājošs”, tomēr atsevišķu pasākumu īstenošana 
vēl neliecina par “zaļumu”, jo svarīgi, lai veikals samazinātu savu ietekmi uz vidi tieši 
tur, kur tā ir visnepieciešamākā,  izmantojot iedarbīgākos pasākumus.

Lai mazumtirgotājiem palīdzētu apzināties, ietekmi uz vidi un plānotu pasākumus 
vides ietekmes mazināšanā, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” ir 
sagatavojusi ieteikumus nozīmīgākajās ietekmes jomās. 

Ilgtspējīgs preču patēriņš nozīmē tādu preču izvēli, kas  ražošanā, piegādē, kā arī 
turpmākajā izmantošanā ir videi draudzīgāks. Tādēļ ir svarīgi, ka pircēji tādas preces 
atpazīst un saprot to sniegtos ieguvumus. Ieteikumi videi draudzīgas izvēles 
veicināšanā palīdzēs veikaliem labāk informēt savus klientus, lai viņi atpazītu videi 
draudzīgas preces, kā arī akcentēs nozīmīgākos aspektus patērētāju izglītošanā.
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1. VIDEI DRAUDZĪGS VEIKALS
Kas ir videi draudzīgs veikals? Lielākie mazumtirdzniecības tīkli Latvijā savās tīmekļa 
vietnēs kā vienu no darbības virzieniem ir norādījuši rūpes par vidi, minot arī dažādus 
pasākumus, ko tie īsteno. Tomēr, atsevišķi vides pasākumi vēl neliecina par to, ka veikals 
ir videi draudzīgs, ir nepieciešams izvērtēt, kāda ir veikala ietekme uz vidi kopumā. 

Veikala ietekme uz vidi izpaužas šādās jomās – enerģijas patēriņš, veikala ikdienas 
darbības nodrošināšana, videi īpaši kaitīgu preču izmantošana, atkritumu 
apsaimniekošana, kā arī piedāvāto preču klāsts – preču saražošana, piegāde, 
izmantošana atstāj ietekmi uz vidi. Videi draudzīgs veikals apzinās savu ietekmi uz 
vidi un samazina nozīmīgākās ietekmes. Šīs vadlīnijas piedāvā ieteicamos 
pasākumus katrā svarīgākajā jomā1, lai veikals varētu mazināt savu ietekmi uz vidi un 
veicinātu videi draudzīgu preču patēriņu.

1Ieteicamo rīcību pamatā ir Zviedrijas Dabas aizsardzības biedrības izstrādātie kritēriji Videi 
draudzīgam veikalam un Ziemeļu gulbja ekomarķējuma kritēriji veikaliem, pielāgojot tos Latvijas 
situācijai. 

Patērētāju
izglītošana 

Atkritumu
apsaimniekošana

Videi
draudzīgu preču

piedāvājums 

Enerģijas
patēriņa

samazināšana 

Atteikšanās
no videi īpaši

kaitīgām precēm 

Saudzīga attieksme
pret vidi

ikdienas darbā 
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1.1. VIDEI DRAUDZĪGS PREČU PIEDĀVĀJUMS

Sociāli atbildīgu partneru izvēle ir viena no iespējām, kā var jūtami samazināt ietekmi 
uz vidi. Veikals, kurš vēlas samazināt savu tirgoto preču ietekmi uz vidi, sortimentā 
piedāvā videi draudzīgus produktus un viņa klienti māk izvēlēties preces, kas ražotas 
videi draudzīgā veidā vai rada mazāku kaitējumu videi to lietošanas laikā. 

Lai pircēji varētu izvēlēties videi draudzīgas preces un produktus, ir būtiski, lai videi 
draudzīgs preču piedāvājums, jeb ekoprodukti būtu pieejami svarīgākajās preču 
grupās un informācija par videi draudzīgiem produktiem būtu patērētājiem 
saprotama un korekta. Dažādi paziņojumi par vides aspektiem ir kļuvuši par daudzu 
ražotāju mārketinga stratēģiju elementu, tādēļ, ja veikalā tiek īpaši izceltas videi 
draudzīgas preces, ir būtiski rūpīgi izvērtēt, vai pircējiem sniegtā informācija ir 
precīza un nav maldinoša. Par to, kā atpazīt videi draudzīgas preces skat. 2.nodaļu.

Ieteicamās rīcības:

Videi draudzīgas preces ir labi atpazīstamas un saredzamas.

Noteiktās preču grupās ir pieejams vismaz viens produkts ar eko
vai vides marķējumu (produktu sarakstu skat. 6. pielikumā).

Pieejams veģetāro produktu klāsts  (produktu sarakstu skat. 7. pielikumā).

Pieejamas videi draudzīgu sadzīves preču produktu klāsts
(produktu sarakstu skat. 8. pielikumā).

Manā veikalāVidei draudzīgu preču izvēle 
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1.2. PATĒRĒTĀJU IZGLĪTOŠANA

Veikali, kas uzrunā un izglīto savu patērētāju, var pozitīvi ietekmēt patēriņa 
paradumus. Videi draudzīgu preču noieta veicināšanā liela nozīme ir 
mazumtirgotājiem, kas saviem klientiem sniedz saprotamas norādes, kas ir videi 
draudzīga izvēle, un mazina maldinošas komercprakses negatīvo ietekmi.

Ieteicamās rīcības:

Patērētājiem redzamā formā izskaidrots, kas ir videi draudzīga izvēle.

Ja veikalam ir žurnāls (periodisks izdevums), tajā ir regulāri raksti
par videi draudzīgu izvēli.

Kampaņa (videi draudzīgu preču reklāmas akcijas vai degustācijas)
reizi gadā.

Kampaņa par veģetāru izvēli reizi gadā.  

Manā veikalāPatērētāju izglītošana 
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1.3. ATTEIKŠANĀS NO VIDEI ĪPAŠI KAITĪGĀM PRECĒM

Ir produkti, kuru ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir īpaši kaitīga, jo tie tiek saražoti 
videi nedraudzīgā veidā, vai arī satur kaitīgas vielas. Atsakoties pārdot šādus 
produktus vai informējot par tiem patērētājus, veikals mazina kaitīgo ietekmi uz vidi 
un veselību.

Ieteicamās rīcības:

Videi ļoti kaitīgi produkti netiek pārdoti (nevēlamo produktu sarakstu
skatīt 9. pielikumā).

Veikalā pie ķīmiskajām matu krāsām ir informācija, kas norāda,
ka tā nav ieteicama personām, kas jaunākas par 16 gadiem, grūtniecēm
un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Manā veikalāNetiek pārdoti videi īpaši kaitīgi produkti
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1.4. SAUDZĪGA ATTIEKSME PRET VIDI IKDIENAS DARBĀ

Arī ikdienas darbībā veikalam ir ietekme uz vidi, tāpēc vides aizsardzības pasākumi 
palīdz to samazināt.

Ieteicamās rīcības:

Manā veikalāSaudzīga attieksme pret vidi ikdienas darbā

Veikalā ir darbinieks, kas ir atbildīgs par vides aizsardzību.

Amaptersonai, kas atbild par vides aizsardzību, regulāri jāpiedalās
vides aizsardzības apmācībās vai konferencēs. Tas tiek iekļauts
apmaksātajā darba laikā.

Visi veikala darbinieki, kas strādā vismaz 3 mēnešus, ir instruēti 
par vides prasībām un ekomarķējumu, un savas atbildības robežās
var palīdzēt klientam videi draudzīgā izvēlē.

Tīrot veikalu un personāla telpas, tiek izmantoti tīrīšanas līdzekļi
ar atzītu ekomarķējumu.

Ir izveidots un pieejams izmantoto tīrīšanas līdzekļu saraksts.

Veikala virtuvē un tualetēs tiek izmantotas tikai preces
ar atzītu ekomarķējumu: 
• ziepes; • roku krēms; • tualetes papīrs; • papīra dvieļi.

Veikals drukāšanas darbiem neizmanto termopapīru, kas satur
bisfenolu-A vai bisfenolu-S (piemēram, kases čekiem, birkām,
cenu zīmēm).

Pie veikala ir velosipēdu novietne.

Veikals noteicis vispārēju aizliegumu kravas mašīnu darbināšanai
tukšgaitā pie preču iekraušanas un izkraušanas. Izņēmums ir
mašīnas ar saldēšanas kamerām, kam nepieciešams darbināt
auto vajadzīgās temperatūras uzturēšanai.

7



1.5. ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANA

Viena no veikala būtiskām ietekmēm uz vidi ir enerģijas patēriņš – saldētavām, 
apgaismojumam, apsildei, ventilācijai. Veikals var mērķtiecīgi samazināt enerģijas 
patēriņu, kā arī iepirkt videi draudzīgu, sertificētu enerģiju2. Samazinot enerģijas 
patēriņu, veikals samazina arī apsaimniekošanas izmaksas, tāpēc investīcijas 
enerģijas samazināšanā atmaksājas. Ir biznesa modeļi, kur enerģijas 
apsaimniekošanu uztic pakalpojuma sniedzējam, kurš regulāri strādā pie enerģijas 
patēriņa izvērtēšanas un samazināšanas.

Ieteicamās rīcības:

2 Vairāk informācijas - http://www.ekoenergy.org/lv/about-us/.  

Manā veikalāEnerģijas patēriņš

Vismaz reizi gadā veikals kopā ar enerģijas konsultantu izvērtē
enerģijas taupīšanas iespējas.

Veikals veic uzskaiti par enerģijas patēriņu dažādiem procesiem,
kas vēlāk ļauj uzvērtēt patēriņa samazināšanas iespējas.

Veikals daļu (vismaz 10%) pērk videi draudzīgu, sertificētu enerģiju.
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1.6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Veikalā veidojas atkritumi, tāpēc to šķirošana un samazināšana ievērojami palīdz 
samazināt veikala ietekmi uz vidi. Īpaša problēma ir pārtikas atkritumi, kuru 
samazināšana palīdz taupīt resursus, kas ir patērēti pārtikas ražošanai.

Ieteicamās rīcības:

Manā veikalāAtkritumu daudzuma samazināšana, šķirošana un nogādāšana
otrreizējai pārstrādei
Veikals šķiro atkritumus (vismaz bīstamie, pārtikas, iepakojuma,
elektroniskie u.c.). Šķirošanas konteineri ir skaidri marķēti.

Veikala darbinieki ir instruēti par pareizu atkritumu šķirošanu.

Veikals veic atkritumu uzskaiti, vismaz reizi gadā to analizē un izstrādā
rīcības plānu atkritumu samazināšanai.

Veikalā klientiem ir iespējams nodot elektroniskos atkritumus.

Veikalam ir līgums ar labdarības organizāciju, lai produktus,
kam drīz beigsies derīguma termiņš, nodotu labdarībā.

Veikals piedāvā patērētājiem mazo plastmasas maisiņu vietā izmantot
papīra vai citu bioloģiski noārdāmu materiālu maisiņus, un atbalsta
paša pircēja maisiņu (audekla, papīra) izmantošanu.

Veikals atļauj patērētājiem izmantot savu līdzatnesto iepakojumu,
piemēram, salātu un citu produktu iesaiņošanai.
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2. KĀ ATPAZĪT VIDEI
DRAUDZĪGAS PRECES?

Kas ir videi draudzīgas preces, jeb ekoprodukti? Lielāku vai mazāku ietekmi uz vidi 
atstāj ikviens produkts, jo tā saražošanai jāiegūst un jāapstrādā izejvielas, jāpatērē 
enerģija, tas jātransportē un jāuzglabā. Videi draudzīgām precēm, salīdzinot ar 
citām, līdzīgas funkcionalitātes precēm, ir būtiski mazāka nelabvēlīgā ietekme uz 
vidi visā to dzīves ciklā – sākot no izejvielu ražošanas un piegādes, produkta 
ražošanas, iepakošanas, piegādes, lietošanas un nonākšanas atkritumos. Attiecīgi 
tiek vērtēta nevis viens vai vairāki vides aspekti preces ražošanā, bet preces ietekme 
uz vidi visā tās dzīves ciklā, un pasākumus ietekmes samazināšanai veic sākumā tur, 
kur ietekme ir lielākā.

2. attēls. Tējas dzīves cikls.
Ražošana
(enerģija, emisijas,
atkritumi)

Iepakošana un sadale
(transports)

Produkta izmantošana
(enerģija, emisijas,
atkritumi)

Atkritumi
(noglabāšana,

sadedzināšana)

Atkritumi
(pārstrāde)

Izejvielu
ieguve
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Papildus ISO iedalījumam, ir vēl viens marķējumu veids – vides marķējumi. Tie ir 
līdzīgi ekomarķējuma shēmai, bet neaptver visu produktu dzīves ciklu un fokusējas 
uz kādu noteiktu vides aspektu, piemēram, enerģijas patēriņu, vai ilgtspējīgu 
materiālu ieguvi. Lai gan netiek aptverts viss produkta dzīves cikls, tiek apzināta 
preces būtiskākā ietekme (enerģijas patēriņš) un preces ar šiem marķējumiem var 
tikt uzskatītas kā videi draudzīgas preces (biežāk sastopamos vides marķējumus 
skat. 5. pielikumā).

3. attēls.
Vides paziņojumu iedalījums

1.tabula. ISO klasifikācija vides paziņojumiem.

Kategorija Apraksts

Ekomarķējumi

(Type I environmental labelling)

Ekomarķējuma shēmas, kas piešķir preču 
zīmes vai logotipus, pamatojoties uz 
vairāku kritēriju izpildi:

• trešās puses sertifikācija, 
brīvprātīgas shēmas. 
•paredzētas patērētāju informēšanai.

ISO 14024

Pašdeklarēti vides paziņojumi

(Type II self-declared 
environmental claims)

Vides paziņojumi, kurus veic ražotāji un 
uzņēmēji, ņemot vērā noteiktus 
principus un kuri ir “pašdeklarēti”:

• nav trešās puses sertificēti 
apgalvojumi, bet tiek sagaidīts,
ka tie būs pārbaudāmi un patiesi.

ISO 14021

Produktu vides deklarācijas

(Type III environmental 
declarations)

Vides datu kopums, kas kvantitatīvi 
raksturo būtiskākos produkta vides 
aspektus, balstoties uz produkta dzīves 
cikla ietekmes izvērtējumu:

• paredzēti produktu salīdzināšanai 
publiskajā iepirkumā vai uzņēmumu 
savstarpējā tirdzniecībā.

ISO 14025

Informēšana par videi
draudzīgu preci

1. Ekomarķējums un vides
marķējumi

Ekomarķējums,
mazāka

ietekme uz vidi
visā produkta
dzīves ciklā

Vides marķējums,
mazāka ietekme
atsevišķā vides
jomās vai dzīves

cikla posmos

Detalizēta produkta vides
pase, kas kvantitatīvi

raksturo produkta vides
aspektus

3. Produktu vides
deklarācijas

2. Pašdeklarēti vides
paziņojumi par atsevišķām
vides jomām, dzīves cikla
posmiem vai aspektiem
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3Guidance on the Implementation/application of Directive 2005/29/ec on Unfair Commercial Practices, 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN

4Compliance Criteria on Environmental Claims, Developed by the Multi-stakeholder Dialogue on 
Environmental claims 2016

5Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs, Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanu komercpraksē, 
Rīga, 2017 http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/vadlinijas_vides_pazinojumi.pdf

2.1. PAŠDEKLARĒTI VIDES PAZIŅOJUMI

Termins "vides paziņojums" attiecas uz praksi patērētājam norādīt vai citādi radīt 
iespaidu (komerciālos paziņojumos, mārketingā vai reklāmā), ka precei vai 
pakalpojumam ir pozitīva, neitrāla, vai mazāk kaitīga ietekme nekā konkurējošām 
precēm vai pakalpojumiem. Tas var būt saistīts ar preces sastāvu, ražošanas un 
pārstrādes procesu, vai enerģijas samazināšanos izmantošanas laikā. Ja šādi 
paziņojumi nav patiesi,  vai arī tos nevar pārbaudīt, to sauc par "zaļmaldināšanu" 
(“greenwashing”)3.

Pašdeklarēšanos labo praksi nepārtikas precēm nosaka ISO standarts ISO 14021:1999 
“Vides marķējumi un deklarācijas - Vides pašdeklarēšana (Otrā tipa vides 
marķēšana)”, kā arī vides paziņojumu atbilstības kritēriji4 (Compliance Criteria on 
Environmental Claims), un arī PTAC izstrādātās valdīnijas5.

ISO standarts (ISO 14021) ir nozīmīgs ražotājiem un uzņēmējiem, kas izvieto vides 
paziņojumus uz produktiem, kā arī tā ir būtiska atsauce reklāmdevējiem, kas izmanto 
vides paziņojumus savā reklāmā.  ISO 14021 standarta pamatprasības visiem vides 
paziņojumiem – tie ir precīzi un nav maldinoši, pamatoti un pārbaudīti un maz 
ticams, ka tie radīs nepareizu interpretāciju. Nevar tikt izmantoti neskaidri vai 
vispārēji apgalvojumi, piemēram, “videi draudzīgs”, ”zaļš”. Standartā ir ietverti 
pamatnoteikumi vides paziņojumu veikšanai:

• izvērtēšana un paziņojumu pārbaudes prasības – paziņojumiem ir jābūt 
pārbaudāmiem pirms tie tiek veikti un šai informācijai ir jābūt pieejamai 
ikvienam;
• simbolu izmantošana – simbolu izmantošanai ir tādas pašas prasības kā 
tekstam, tie nedrīkst būt kļūdaini un radīt nepareizu interpretāciju;
• īpašas prasības atsevišķiem paziņojumiem – biežāk lietotiem vides 
paziņojumiem (piemēram, pārstrādājams vai bioloģiski noārdāms) paredz īpašas 
izmantošanas prasības.
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6guidance on the Implementation/application of Directive 2005/29/ec on Unfair Commercial Practices, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN

Direktīva 2005/29/ EK par negodīgas komercprakses aizliegumu (“Negodīgas 
komercprakses aizlieguma direktīva”) aizliedz maldinošu reklāmu un citu negodīgu 
praksi, kas kaitē patērētāju ekonomiskajām interesēm. Tas attiecas uz visiem 
komercprakses veidiem, tostarp tiem, kas saistīti ar vides paziņojumiem. 

Negodīgas komercprakses aizlieguma direktīva saistībā ar vides paziņojumiem 
nosaka šādus principus:

1) vides paziņojumiem jābūt skaidriem, precīziem un pareiziem, lai patērētāji 
netiktu maldināti (piemērojams direktīvas 6.un 7.pants);

2) tirgotājiem jābūt pierādījumiem, kas pamato viņu paziņojumus, un ir jābūt 
gataviem saprotamā veidā iesniegt tos kompetentajām izpildiestādēm, ja prasība 
tiek apstrīdēta (piemērojams direktīvas 12.pants)6. 

Diemžēl situācija veikalos liecina, ka ražotāji ļoti bieži neievēro pašdeklarēšanās 
labo praksi, faktiski maldinot patērētājus. Ja vides paziņojumi nav patiesi, vai arī nav 
pārbaudāmi, tie ir uzskatāmi par maldinošiem. Tāpēc neiesakām tirgotājiem īpaši 
izcelt kā ekoproduktus ražotāju preces, kurām vides paziņojumi ir “pašdeklarēti”, bet 
tos nav apstiprinājusi trešā, no ražotāja neatkarīga puse.
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7 Global Ecolabelling Network (GEN), “Introduction to Ecolabelling”, July 2004, p.1.
8ISO 14024:2001,Vides marķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides deklarācijas – Principi un 
procedūras
9Environmental labelling and declarations – How ISO standards help, ISO, 2012-10.

2.2. EKOMARĶĒJUMS UN VIDES MARĶĒJUMS

Ekomarķējums ir marķējums, kas norāda produkta (pakalpojuma) vides priekšrocības 
salīdzinot ar citiem līdzīgiem produktiem, ņemot vērā produkta ietekmi uz vidi visā 
tā dzīves ciklā7. Atšķirībā no pašdeklarētiem vides paziņojumiem, ekomarķējumu 
piešķir no ražotāja neatkarīga trešā puse, ja produkts atbilst noteiktiem vides 
kritērijiem.  Katrai preču grupai tiek izstrādātas prasības, jeb kritēriji, lai samazinātu 
būtiskākās ietekmes uz vidi. Pirms tiek izsniegta atļauja ekomarķējuma izvietošanai 
uz produkta, tiek pārbaudīta pretendenta atbilstība šīm prasībām. 

Labo praksi ekomarķējumam nosaka starptautiskais ISO standarts 140248, paredzot 
šādus galvenos principus:

• ekomarķējuma programmas ir brīvprātīgas;
• izstrādājot kritērijus ir jāņem vērā viss produktu dzīves cikls - resursu ieguve, 
ražošana, izplatīšana, izmantošana un atkritumu apglabāšana;
• produkta vides kritēriji tiek izstrādāti tā, lai varētu atšķirt videi draudzīgus 
produktus no citiem līdzīgiem produktiem jomās, kur šīs atšķirības ir būtiskas9.

10 A Guide to Environmental Labels - for Procurement Practitioners of the United Nations System,2009, 
UNOPS

Vēl bez ekomarķējumiem ir vides marķējumu grupa, kura pievēršas konkrētam vides 
aspektam, nevis produkta dzīves ciklam kopumā. Piemēram, nosakot taupīgāku 
enerģijas patēriņu elektroierīcēm (Energy Star marķējums), vai garantējot atbildīgu 
mežu pārvaldību (piemēram, Meža uzraudzības padome, FSC – Forest Stewardship 
Council)10. Šīs sertifikācijas shēmas arī paredz trešās puses neatkarīgu auditu. Ja 
šāds marķējums tiek izstrādātas līdzīgi kā ekomarķējums, nodrošinot neatkarīgas 
organizācijas izstrādātus kritērijus un trešās puses auditus, šādas zīmes arī ir 
uzticamas un apliecina mazāku ietekmi uz vidi, tomēr tie nav ekomarķējumi, bet 
vides marķējumi (Latvijā biežāk sastopamos vides marķējumus skat. 5. pielikumā), jo 
neskata visu produkta dzīves ciklu kopumā.

Forest
Stewardship
Council (FSC)

Programme for the
Endorsement of Forest
Certification (PEFC)

Energy Star
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11 Environmental labelling and declarations – How ISO standards help, ISO, 2012-10

2.3. PRODUKTU VIDES DEKLARĀCIJAS

Produktu vides deklarācijas parasti neizmanto patērētāju informēšanai, bet tās ir 
nozīmīgas uzņēmumu savstarpējos darījumos vai publiskajā iepirkumā. Izmantojot 
produktu vides deklarācijās apkopotos datus, var veikt objektīvus produktu 
salīdzinājumus. 

ISO 14025 standarts nosaka principus un procedūras  produktu vides deklarācijām – 
produktu pasēm, kas satur kvantitatīvu vides informāciju par produktu, pamatojoties 
uz produkta dzīves cikla novērtējuma datiem. Produktu vides deklarācijas apstiprina 
neatkarīga organizācija, kas iepriekš izstrādā prasības, kādus kvantitatīvus datus 
jāiekļauj produkta dzīves cikla novērtējumā (prasības produktu kategorijām)11. Šī 
organizācija arī izvērtē un apstiprina, ka produkta vides deklarācija atbilst tās 
prasībām. Tāda organizācija ir, piemēram, Zviedrijā esošā Starptautiskā produktu 
vides deklarāciju sistēma EnvironDec (http://www.environdec.com).

Diemžēl ir sastopami gadījumi, kad ražotājs, vai viņa nolīgta organizācija, izstrādā 
pats savu zīmi un prasības, kas pielāgotas viņa produktam, un to pasniedz kā 
ekomarķējumu. Tāpēc ir  svarīgi atpazīt uzticamas ekomarķējuma zīmes, kuru 
izsniedzēji ir zināmas organizācijas, un prasības ir izstrādātas saprotamā un 
pārskatāmā veidā, iesaistot gan nozari, gan neatkarīgas nevalstiskās organizācijas.  
1. pielikumā ir iekļautas Latvijā sastopamas, starptautiski atzītas ekomarķējuma 
zīmes. Informāciju par ekomarķējumiem un vides marķējumiem var iegūt arī tīmekļa 
vietnē ekomarkejums.lv.  

Gadījumā, ja jūsu redzes lokā nonāk jauns marķējums, vēlams konsultēties ar 
ekspertiem, lai izvērtētu: 

• kas ir marķējuma izsniedzējs, vai tas ir neatkarīgs no ražotāja, vai kritēriju 
izstrādes process ir caurspīdīgs, iesaistot arī vides NVO pārstāvjus un kādā veidā 
process tiek organizēts; 
• kādi un cik stingri ir kritēriji, lai iegūtu marķējumu, vai tie ir zinātniski pamatoti, 
un vai tie nosedz būtiskākos vides aspektus; 
• vai ir trešās puses, no preces ražotāja neatkarīgs, audits, kas izvērtē (ieskaitot 
testēšanu un vizīti ražotnē) produkta atbilstību prasībām; 
• vai organizācija, kas izsniedz marķējumu ir GEN biedrs (Globālais ekomarķējuma 
tīkls), https://globalecolabelling.net.
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12 Padomes Regula (EK) Nr.834/2007 (2007.gada 28.jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu; Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008 
(2008.gada 5.septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un 
kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu.

13 Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem 
saskaņā ar 2006. gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likumu un MK 2014. gada 28. oktobra noteikumiem 
Nr.673 

2.4. LATVIJĀ SASTOPAMIE VIDES
UN EKOMARĶĒJUMI

Lauksaimniecības preču segmentā, Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas 
regula12 skaidri nosaka, ka tikai tādas pārtikas preces, kas ir sertificētas kā 
bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotas, var saturēt norādes “eko, bio” un līdzīgas, un 
līdz ar to šajā segmentā zaļmaldināšanu var reti novērot. Tātad, par bioloģisku vai 
ekoloģisku pārtikas produktu drīkst saukt tikai tad, ja tai ir piešķirts Eiropas 
Savienības bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts.

Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējums sastāv no:

1) Eiropas Savienības (ES) logotipa - zaļās lapiņas (skat. 4. attēlu);

2) kontroles institūcijas koda numura (piem., LV-BIO-01(Vides kvalitāte),
    LV-BIO-02 (STC) vai LT-EKO-001(Lietuva)); 

3) norādes par vietu, kur ražoti produkta sastāvā esošie lauksaimniecības
    izejmateriāli:

• "Lauksaimniecība ES" (lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti ES);

• "Lauksaimniecība ārpus ES" (lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti trešajās 
valstīs); 

• "Lauksaimniecība ES/ārpus ES" (daļa lauksaimniecības izejmateriālu ir audzēti 
ES un daļa – trešajās valstīs). 

Norādi "ES" vai "ārpus ES" drīkst aizstāt vai papildināt ar valsts nosaukumu13.

4.attēls. Eiropas Savienības
bioloģiskās lauksaimniecības
marķējums.
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Latvijā izstrādāta marķējuma zīme “Latvijas Ekoprodukts” apliecina, ka pārtikas 
produkts ir bioloģiski audzēts Latvijā. Šī zīme ir izmantojama TIKAI kopā ar Eiropas 
Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu (skat. 5. attēlu).

Papildus ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumam uz pārtikas produktiem var 
būt marķējums, kas liecina par piederību kādai no citu valstu nacionālajām 
bioloģiskās pārtikas sertificēšanas shēmām. Šie marķējumi vienmēr tiek lietoti kopā 
ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.

5.attēls. Marķējums
“Latvijas Ekoprodukts”

Nozīmīgākie nacionālās sertifikācijas marķējumi:

Bio-Siegel,
Vācija

AB, Francija Krav, Zviedrija Eko-marķējums,
Igaunija

Ekologinis
žemės ūkis

Lietuva
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Nozīmīgākie vides un sociālās atbildības marķējumi pārtikas produktiem:

Godīgas tirdzniecības zīme
Fairtraide international

Lietusmežu alianses zīme/
Rainforest Alliance

UTZ certified 2018. gada
sākumā apvienojas ar
Rainforest Alliance 

Pārtikas preču segmentā sastopami arī citi marķējumi, kas apliecina preces 
atbilstību noteiktiem standartiem, piemēram, godīgas tirdzniecības jomā, vai arī tie 
paredz atsevišķu vides, sociālo un ekonomisko aspektu ievērošanu produkta 
ražošanā, tomēr šiem produktiem nav tik stingru prasību kā bioloģiskajai 
lauksaimniecībai.

Akvakultūras un jūras produktus var uzskatīt par videi draudzīgiem, ja tiem ir 
ilgtspējīgas zvejniecības vai akvakultūras prakses marķējums.
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Nozīmīgākie vides marķējumi akvakultūras un jūras produktiem:

Ekomarķējumi, kas ir visplašāk pazīstami, uzticami15, ar pamatoti augstām
vides prasībām un aptver vairākas produktu kategorijas:

Marine Stewardship
Council (MSC)

EU Ecolabel Nordic Swan
Ecolabel

The Blue Angel Bra Miljöval/Good
Environmental
Choice Ecolabel

Friend of
the Sea (FoS)

GLOBALG.A.P.
Aquaculture
Standards

Aquaculture
Stewardship Council,

ASC 

14 komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un padomei, iespējas izveidot ES zvejas un akvakultūras 
produktu ekomarķējuma shēmu, Briselē, 18.5.2016. COM(2016) 263 final

15 marķējuma uzticamību raksturo: marķējuma izsniedzēja neatkarība no ražotāja, caurspīdīgs kritēriju 
izstrādes process, iesaistot vides NVO pārstāvjus, procesa organizācija, no ražotāja neatkarīgs audits.

Marķējumi, ko izmanto zvejniecības nozarē un akvakultūrā, attiecas uz dažādiem 
ilgtspējas aspektiem. Zvejniecībā galvenā uzmanība tiek pievērsta esošās zivju 
populācijas saglabāšanai, turpretī akvakultūrā par svarīgāko uzdevumu uzskata 
nelabvēlīgās ietekmes novēršanu, ko varētu radīt zivju un citu ūdens dzīvnieku 
mākslīgās fermas, piemēram, dabisko ekosistēmu apdraudējums  vai ūdens 
piesārņojums14.

Atšķirībā no pārtikas precēm, likumdošanā par kosmētikas un sadzīves ķīmijas 
precēm nav noteikts, ka norāde par bioloģisku vai ekoloģisku produkciju var būt tikai  
tad, ja tā atbilst vienotam standartam. Tāpēc sastopami dažādi ekomarķējumi un 
vides marķējumi. Skat. 1. pielikumu, kur ir apkopoti Latvijā biežāk sastopamie 
ekomarķējumi.
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16 https://cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/

Piecas nozīmīgākās bioloģiskās (organic) un dabiskās (natural) kosmētikas standartu 
izstrādes organizācijas - BDIH Vācijā, Cosmebio un Ecocert Francijā, ICEA Itālijā, un 
Soil Association Lielbritānijā sadarbojās, lai izstrādātu vienotu standartu. Tika 
izstrādāts COSMOS standarts, kurš attiecas uz kosmētikas līdzekļiem, kurus tirgo kā 
bioloģiskus vai dabīgus. Standarts aptver visus kosmētikas līdzekļu ieguves, 
ražošanas, tirdzniecības un kontroles aspektus. COSMOS standartam ir 2 līmeņi: 
"Natural" un "Organic". “Natural” līmenis paredz dabiskas izcelsmes sastāvdaļas, bet 
"Organic" – produktiem, kas satur noteiktu bioloģiski sertificētu sastāvdaļu 
procentuālo daudzumu, kas ir norādīts uz etiķetes. "COSMOS ORGANIC" vai "COSMOS 
NATURAL"  marķējums vienmēr būs  zem atbildīgā sertifikāta vai asociācijas logotipa, 
piemēram, BDIH, COSMEBIO, ECOCERT, ICEA un Soil Association16. 

6. attēls. COSMOS grupas ekomarķējumi

Papildus augstākminētajiem, kosmētikas un sadzīves ķīmijas produktu grupā, ir 
sastopami šādi ekomarķējumi, kurus var uzskatīt kā uzticamus ar augstām vides 
prasībām.

ECO Garantie AISE
Sustainability

Initiative

Nature Care
Products
Standard

NATRUE
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Marķējumi, kas attiecas tikai uz izejvielu ražošanu un galvenokārt akcentē 
kokvilnas ražošanas sociālos aspektus:

Better Cotton
Initiative (BCI)

Cotton made
in Africa (CmiA)

Fairtrade -
cotton

Nozīmīgākie tekstilizstrādājumu ražošanas marķējumi, kas informē par 
mazāku kaitējumu videi visā ražošanas procesā; 

GOTS
(Global Organic

Textile Standard)

bluesign® product Natural textile
IVN certified

BEST 

Naturland –
Textiles 

OEKO-TEX
Made in Green

Tekstilizstrādājumu preču grupā ir marķējumi, kas attiecas tikai uz kokvilnas ražošanu 
(kritēriji izejvielu ražošanai), un marķējumi, kas attiecas uz apstrādes posmiem 
tekstilizstrādājumu ražošanā (tekstilizstrādājumu ražošanas kritēriji). 

Tekstilšķiedru (piemēram, kokvilnas) audzēšanai izmanto pesticīdus un 
minerālmēslus, kas piesārņo vidi, kaitējot gan augiem, gan dzīvniekiem. 
Tekstilmateriālu apstrādes procesos (šķiedras ieguvē, krāsošanā, gala apstrādē) 
izmanto daudz dažādu ķīmisku vielu, arī videi un cilvēka veselībai ļoti kaitīgas vielas. 
Krāsvielas un citas gala apstrādei izmantotās vielas var izdalīties produkta lietošanas 
laikā, tādējādi ilgtermiņā ietekmējot veselību.
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17 https://ic.fsc.org/en/choosing-fsc/fsc-labels

Ir trīs atšķirīgi FSC marķējumi atkarībā no koksnes izcelsmes17:

Arī uz papīra izstrādājumiem ir marķējumi, kuru prasības attiecas tikai uz papīra 
apstrādātajām koksnes šķiedrām, vai liecina par to, ka viss produkta koksnes vai 
papīra produkts nāk no reģenerēta (atkārtoti izmantota) materiāla un neietver 
prasības papīra ražošanā, bet ir marķējumi, kuru kritērijos ietverts arī viss papīra 
ražošanas process.

Viss papīra ražošanas process tiek aptverts Nordic Swan Ecolabel, EU Ecolabel,
The Blue Angel marķējumos.

Līdztekus atzītiem un uzticamiem ekomarķējumiem un vides marķējumiem, veikalos 
var novērot arī daudzas citas “zaļas” zīmes. Bet ne viss, kas izskatās zaļš, tāds arī ir, 
tāpēc ir svarīgi veikala piedāvājumā un “zaļajos ieteikumos” vadīties tikai pēc 
marķējumiem,  kas ir zinātniski pamatoti un ieguvuši uzticību.
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FSC 100% marķējums uz produkta nozīmē, ka visi produkta 
izejmateriāli nāk no FSC sertificēta meža, kura apsaimniekošanas 
atbilstību FSC meža uzraudzības standartam pārbauda auditos.

FSC MIX marķējums uz produkta nozīmē, ka tajā ir izmantoti 
dažādi izejmateriāli. MIX produkti tiek ražoti noteiktās attiecībās 
izmantojot FSC sertificētu materiālu, kontrolēto koksni un/vai 
pārstrādātos materiālus.

FSC RECYCLED marķējums uz produkta liecina, ka tas ir izgatavots 
no pārstrādātiem izejmateriāliem, kas var būt gan otrreizēji 
pārstrādāti produkti (piemēram, makulatūra), gan arī atkritumi no 
iepriekšējā ražošanas procesa (piemēram, iespiešanas darbu vai 
ražošanas pārpalikumi).



3. PATĒRĒTĀJU IZGLĪTOŠANA
Veikali, kas izglīto savu patērētāju, var pozitīvi ietekmēt patēriņa paradumus. Diemžēl 
pētījumi Eiropā un Latvijā liecina, ka patērētāji slikti orientējas ekomarķējuma zīmēs. 
Pētījums par vides paziņojumiem18 liecina, ka gandrīz divas trešdaļas (61%) patērētāju 
apgalvo, ka viņiem ir grūti saprast, kādi produkti ir patiesi videi draudzīgi. Patērētāji 
nespēj saprast vides marķējumu nozīmi un neatšķir no nesertificētas pašdeklarācijas no 
trešās puses sertificētiem marķējumiem.

Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” veiktā pētījuma rezultāti Latvijā liecina, ka 
patērētāji neatpazīst uzticamus ekomarķējumus un par videi draudzīgiem produktiem 
uzskata arī tos, kuriem ir maldinoši paziņojumi uz iepakojuma. Tāpēc videi draudzīgu 
preču noieta veicināšanā liela nozīme ir mazumtirgotājiem, kas saviem klientiem sniedz 
saprotamas norādes, kas ir videi draudzīga izvēle, un mazina maldinošas komercprakses 
negatīvo ietekmi. 

18Consumer market study on environmental claims for non-food products, European Commission ,2014 
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas veiktais pētījums liecina, ka lielai 
daļai Latvijas iedzīvotāju nav izpratnes par bioloģisko pārtiku, tajā pašā laikā cilvēki 
uzskata, ka tādu lieto. Latvijā salīdzinoši maz pazīst Eiropas Savienības 
ekomarķējumu – zaļo ekolapiņu, kas ir vienīgais marķējums, kurš garantē bioloģiskās 
lauksaimniecības principu ievērošanu produkta audzēšanā un ražošanā. Šī 
marķējuma atpazīstamība ir darbs, pie kura jāstrādā visiem bioloģiskās pārtikas 
nozarē iesaistītajiem – gan ražotājiem, gan pārstrādātājiem, gan tirgotājiem19.

19 http://www.biologiski.lv/zinas/latvijas-iedzivotaji-neizprot-kas-ir-biologiska-partika



1) patērētājam saprotama un viegli uztverama; 
2) nemaldinātu patērētāju (tas, nozīmē, tiek ieteikti tikai ekoprodukti ar atzītu 
ekomarķējuma vai vides marķējuma zīmi), 
3) izvietota pie visiem ekoproduktiem; 
4) netiktu jaukta ar citām mārketinga aktivitātēm (piemēram, “veselīgs produkts” 
vai “Latvijas produkts”).

Svarīgi, lai veikalā izvietotā informācija par videi draudzīgu vai ekoloģisku produktu būtu:

Latvijā tikai daļa no lielveikalu ķēdēm izvēlas īpaši atzīmēt ekoloģiskos produktus, 
visbiežāk pārtikas produktu segmentā. Ir sastopama prakse ekoloģiskos produktus 
izvietot atsevišķā stendā kopā ar produktiem, kas nesatur glutēnu vai ĢMO, vai ir ar 
norādi “dabisks produkts”, kas, savukārt, nenozīmē, ka produkts ir ekoprodukts. Daļai 
pircēju atsevišķs stends varētu būt ērtāks, lai atrastu visus produktus vienuviet, 
tomēr ņemot vērā to, ka pircēji bieži jauc bioloģiski audzētu pārtiku ar citu 
produkciju, ieteicamāka ir prakse norādi par ekoloģisku (vai bioloģisku) produktu 
nodrukāt uz preču cenas zīmes, tādējādi izvairoties no pārpratumiem.    

Dažos veikalos ekoproduktiem ir atsevišķa vienota norāde, izceļot tos pārējo preču 
grupā. Tomēr, ir sastopami gadījumi, kad norāde nav pievienota pareizajam 
produktam, vai attiecas uz blakus esošo produktu. Bieži vien norādes par 
ekoproduktu netiek izvietotas pie visiem bioloģiski sertificētiem produktiem. 

Lielveikalu tīklā Willy’s Zviedrijā tiek izmantota prakse norādi par ekoloģisku 
produktu nodrukāt uz preču cenu zīmes, papildus norādot arī marķējumu (KRAV vai 
Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējums).
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Aptauja liecina, ka galvenie atslēgas vārdi, ar kuriem cilvēkiem saistās bioloģiskā 
pārtika, ir “bez ķīmijas” (pieminējuši 32%), “dabīga, dabīgi audzēta” (pieminējuši 
19%), “tīra” (pieminējuši 8%), “bez pesticīdiem” (pieminējuši 6%). Tajā pašā laikā 
pieminēti arī tādi atslēgas vārdi kā “pašu audzēts”, “bez E vielām”, “bez 
konservantiem”, “Latvijā audzēta”, “laukos audzēta”, kuri neatbilst bioloģiskās 
pārtikas būtībai.

Lielās marķējumu un “ekoloģiskuma” norāžu gūzmas dēļ patērētājiem nereti ir grūti 
noteikt atšķirību starp produktiem un uzticēties pieejamajai informācijai. Turklāt 
norādes par produktu ekoloģiskumu ne vienmēr atbilst juridiskajām prasībām par 
ticamību, pareizību un skaidrību.
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Nereti cilvēkiem ir aizspriedumi pret ekoproduktu garšu vai funkcionalitāti, tāpat ir 
maldinoša pārliecība, ka no “veģetāriem produktiem nevar paēst”, jo nezina, ka arī 
veģetārie produkti var saturēt nepieciešamo olbaltumvielu un taukvielu daudzumu, 
sniedzot sāta sajūtu. Tāpēc veikals, kas piedāvā ekoproduktu un veģetāru produktu 
degustācijas, iedrošina patērētājus tos izmēģināt un pašam pārliecināties, ka tie 
garšo labi.

Lielveikalu tīklā Willy’s Zviedrijā tiek izmantota prakse norādi par ekoloģisku 
produktu nodrukāt uz preču cenu zīmes, papildus norādot arī marķējumu (KRAV vai 
Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējums).

7. attēls. Norādes uz ekoloģiskiem produktiem Zviedrijas mazumtirdzniecības tīklā Willy’s



1. pielikums. Starptautiski atzītas ekomarķējuma zīmes

1. EU Ecolabel ec.europa.eu environment/ecolabel

2. Nordic Swan Ecolabel nordic-ecolabel.org/

Vairāk kā 30
produktu grupas

60 produktu grupas

3. Good Environmetal Choice naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

4. The Blue Angel blauer-engel.de/en

5. Soil Association soilassociation.org

· sadzīves ķīmijas
līdzekļi;
· kosmētiskie līdzekļi;
· tekstilizstrā dājumi.

· lauksaimniecības;
produkcija
· pārtikas produkti;
· kosmētika.

Marķējums Produktu grupas Apraksts
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ES ekomarķējums ir piešķirts aptuveni 40 000 preču un pakalpojumu, sākot
ar zīdaiņu apģērbu un beidzot ar elektroniskām iekārtām. Tas ir uzticams 
marķējums, kas norāda, ka piedāvāto preču un pakalpojumu ietekme uz vidi 
ir mazāka kā citiem produktiem šajā preču grupā. Ekomarķējums garantē, ka 
produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās produktu dzīves cikla 
stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, lietošanā un pārstrādē.

· Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
· Pasaules ekomarķējuma tīkla dalībnieks (GEN - Global Eco-labelling Network). 

Ekomarķējumu 1989. gadā izveidoja Ziemeļvalstu Ministru padome kā 
brīvprātīgu ekomarķējuma sistēmu Ziemeļvalstīm Dānijā, Somijā, Islandē, 
Norvēģijā un Zviedrijā.
Tas ir uzticams marķējums, kas norāda, ka piedāvāto preču un pakalpojumu 
ietekme uz vidi ir mazāka kā citiem produktiem šajā preču grupā. 
Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās 
produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, 
lietošanā un pārstrādē.

· Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
· Pasaules ekomarķējuma tīkla dalībnieks. (GEN - Global Eco-labelling 
Network).

Tas ir uzticams marķējums, kas norāda, ka piedāvāto preču un pakalpojumu 
ietekme uz vidi ir mazāka kā  citiem produktiem šajā preču grupā. 
Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās 
produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, 
lietošanā un pārstrādē.

· Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
· Pasaules ekomarķējuma tīkla dalībnieks. (GEN - Global Eco-labelling 
Network)

120 produktu
grupas

Pirmais ekomarķējums pasaulē, kopš 1978.gada. Uz dažādām preču grupām 
marķējums var atšķirties. Tas ir uzticams marķējums, kas norāda, piedāvāto 
preču un pakalpojumu ietekme uz vidi ir mazāka kā citiem produktiem šajā 
preču grupā. Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai 
un videi visās produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču 
ražošanā, lietošanā un pārstrādē.

· Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
· Pasaules ekomarķējuma tīkla dalībnieks. (GEN - Global Eco-labeling 
Network) 

Marķējums garantē, ka ražošana ir videi nekaitīga, izstrādājuma sastāvā nav 
cilvēkam vai videi kaitīgu vielu, cik vien iespējams, ir izmantotas bioloģiski 
iegūtas sastāvdaļas ar minimālu apstrādi, kā arī bioloģiski noārdāms vai 
pārstrādājams iepakojums. Dažādām preču grupām marķējums var būt 
atšķirīgs. Zīmi ir atzinusi starptautiska līmeņa ekspertu kopiena un to ir 
apstiprinājusi Starptautiskā Akreditācijas organizācija bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā (Starptautiskā Bioloģiskās lauksaimniecības kustību 
asociācija (IFOAM), IOAS).
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6. ECOCERT ecocert.com/ 

7.  Natrue natrue.org

ECOCERT grupa

dabisko tīrīšanas
līdzekļu marķējums

8. ECOGARANTIE ecogarantie.eu

· kosmētika;
· mazgāšanas un
tīrīšanas līdzekļi;
· gaisa atsvaidzinātāji;
· jūras sāls.

· pārtika;
· kosmētika;
· tīrīšanas līdzekļi. 

Marķējums Produktu grupas Apraksts

9. ICEA  icea.bio

ECOCERT ir pārbaudes un sertifikācijas iestāde, kas izveidota Francijā. Zīmi ir 
atzinusi starptautiska līmeņa ekspertu kopiena. Uz dažādām preču grupām 
marķējums var atšķirties.

Marķējums izstrādāts 2008. gadā un garantē videi saudzīgu ražošanu, 
sintētisko smaržvielu un krāsvielu, naftas pārstrādes produktu, silikona eļļu 
un to atvasinājumu, ĢMO un apstarotu sastāvdaļu nelietošanu. Šādi marķētu 
kosmētisko līdzekļu pārbaudē nav izmantoti dzīvnieki. 

Standartam ir trīs līmeņi: "Natural cosmetics" (dabīgs kosmētiskais līdzeklis), 
"Natural cosmetics with an organic portion" (dabīgs kosmētiskais līdzeklis ar 
bioloģiski iegūtām sastāvdaļām) un visaugstākais – "Organic cosmetics" 
(bioloģiski iegūts kosmētiskais līdzeklis).

2006. gadā ieviestais tīrīšanas produktu standarts tika izveidots kopā ar 
piegādātājiem, ražotājiem un izplatītājiem. Standartam ir divi līmeņi:

· Dabiskais tīrīšanas līdzeklis (Natural detergent) liecina, ka tiek novērtētas 
visas dabiskās izcelsmes sastāvdaļas; maksimāli 5% sintētiskas 
sastāvdaļas (ir saraksts ar kaitīgām vielām, kuras aizliegts izmantot);  nav 
noteikts minimālais bioloģiski audzētu izejvielu minimums; 
· Dabiskais tīrīšanas līdzeklis ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām (Natural 
Detergents made with Organic) liecina par 95% dabiskas izcelsmes 
sastāvdaļām, minimums 10% sastāvdaļu ir no bioloģiskās 
lauksaimniecības.

Marķējums garantē, ka kosmētikas ražošana ir videi nekaitīga, izstrādājuma 
sastāvā nav ĢMO, parabēnu, silīcija savienojumu, polietilēnglikola (PEG), 
sintētisku smaržvielu un krāsvielu, dzīvnieku valsts produktu (izņemot to 
atvasinājumus, piemēram, pienu, medu u. c.), kā arī ir izmantots bioloģiski 
noārdāms vai pārstrādājams iepakojums. Šādi marķētu kosmētisko līdzekļu 
pārbaudē nav izmantoti dzīvnieki. 

· Dabiskās un bioloģiskās kosmētikas marķējums (Organic cosmetic) 
liecina, ka vismaz 95% no visām augu izcelsmes sastāvdaļām un vismaz 
10% no visām sastāvdaļām jābūt no bioloģiskās lauksaimniecības. 
· Dabiskās kosmētikas marķējums (Natural cosmetic) liecina, ka vismaz 
50% no visām augu izcelsmes sastāvdaļām un vismaz 5% no visām 
sastāvdaļām jābūt no bioloģiskās lauksaimniecības.

Marķējums garantē, ka ražošana ir videi nekaitīga, izstrādājuma sastāvā nav 
indīgu un cilvēkam vai videi kaitīgu vielu un cik vien iespējams, ir izmantotas 
bioloģiski iegūtas sastāvdaļas ar minimālu apstrādi, kā arī ekonomisks un 
bioloģiski noārdāms vai pārstrādājams iepakojums. Zīmi ir atzinusi Eiropas 
ekspertu kopiena.

ICEA ir bezpeļņas konsorcijs, kurā iesaistītas nevalstiskās organizācijas, 
asociācijas, uzņēmumi un organizācijas Uz dažādām preču grupām 
marķējums var atšķirties.
Norāde “Eco Bio Cosmetics” un “Natural Cosmetics” liecina par kosmētikas 
produktiem, kas iegūti, dodot priekšroku bioloģiskajām sastāvdaļām un 
dabisko vielu izmantošanai, kuras izvēlētas, balstoties uz vides ilgtspējības 
un veselīguma kritērijiem. Norādes “Cosmos Organic” un “Cosmos Natural” 
garantē atbilstību kosmētikas līdzekļu starptautiskajam standartam - 
COSMOS.

dabiskie tīrīšanas
līdzekļi ar bioloģiski
audzētām sastāvdaļām

dabiskās un
bioloģiskās
kosmētikas
marķējums

dabiskās kosmētikas
marķējums

kosmētika
13 produktu
kategorijās
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10.  Cosmebio cosmebio.org

kosmētika

10.  Cosmebio cosmebio.org

12. AISE Sustainability Initiative (ar zaļo vainadziņu) sustainable-cleaning.com

Marķējums Produktu grupas Apraksts

13. Nature Care Products gfaw.eu

14. GOTS global-standard.org

15. Naturtextil naturtextil.com

Marķējums garantē videi nekaitīgu ražošanu, neizmantojot cilvēkam un videi 
bīstamas sastāvdaļas, maksimālu bioloģiski iegūtu sastāvdaļu izmantošanu, 
kā arī bioloģiski noārdāmu vai pārstrādājamu iepakojumu. Šādi marķētu 
kosmētisko līdzekļu pārbaudē nav izmantoti dzīvnieki. Marķējumam ir trīs 
līmeņi: "Nat", "Eco" un visaugstākais – "Bio".
Uz dažādām preču grupām marķējums var atšķirties. Norādes “Cosmos 
Organic” un “Cosmos Natural” garantē atbilstību kosmētikas līdzekļu 
starptautiskajam standartam - COSMOS.

kosmētika

Marķējums garantē, ka ražošana ir veikta videi nekaitīgi, produkta sastāvā 
nav radioaktīvu vielu, sintētisku aromatizētāju un krāsvielu, parafīna un 
silikona, minerāleļļu un citu naftas pārstrādes produktu. Ražošanā 
izmantotajām augu izcelsmes sastāvdaļām jābūt iegūtām bioloģiskajā 
lauksaimniecībā vai novāktām dabīgas augšanas vietās, nodrošinot stingru 
kontroli un neradot kaitējumu ekosistēmām. Pieļaujama dzīvnieku valsts 
sastāvdaļu iekļaušana (iegūšana no mirušiem dzīvniekiem nav atļauta). Šādi 
marķētu kosmētisko līdzekļu pārbaudē nav izmantoti dzīvnieki. Dažādām 
preču grupām marķējums var būt atšķirīgs. Norādes “Cosmos Organic” un 
“Cosmos Natural” garantē atbilstību kosmētikas līdzekļu starptautiskajam 
standartam - COSMOS. Zīmi ir atzinusi starptautiska līmeņa ekspertu 
kopiena.

mazgāšanas un
tīrīšanas līdzekļi

AISE ir starptautiska asociācija, kas atrodas Briselē un oficiāli pārstāv ziepju, 
tīrīšanas un  mazgājamo līdzekļu produktu nozari Eiropā. Marķējums attiecas 
uz tīrīšanas līdzekļiem, kas ir videi draudzīgāki. Tas arī nosaka prasības 
attiecībā uz produktu, piemēram, mazāk bīstamu sastāvdaļu izmantošanu. 
Tikai simbols ar zaļo vainadziņu norāda uz produktiem, kas izpilda minētās 
prasības.

· tīrīšanas līdzekļi;
· higiēnas produkti;
· dārzkopības preces; 
· rotaļlietas.

Marķējums garantē, ka produkti ir pēc iespējas dabiskāki un netiek 
nevajadzīgi piesārņota vide. Dabiskas izceslmes sastāvdaļas, netiek 
izmantota mikroplastika, nesatur silikonus un virsmaktīvās vielas, produkti 
netiek testēti uz dzīvniekiem, iepakojumu var pārstrādāt vai atkārtoti 
izmantot.   

tekstilšķiedras,
audumi, to
izstrādājumi.

tekstilizstrādājumi

Marķējums garantē, ka tekstilizstrādājumi ar šo zīmi ir ražoti no dabīgām 
šķiedrām, kas ir audzētas ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, 
neizmantojot toksiskus pesticīdus un mēslojumu. Turklāt standartā ir 
paredzēta nodarbināto darba tiesību stingra ievērošana. Tam ir divi līmeņi: 
"Made with organic" (ražots no bioloģiski iegūtām sastāvdaļām) un 
visaugstākais – "Оrganic" (iegūts bioloģiski), ar ko marķē izstrādājumus, kuru 
sastāvā ir ne mazāk kā 95% sertificētu bioloģiski iegūtu šķiedru. Zīmi ir 
apstiprinājusi Starptautiskā Akreditācijas organizācija bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā (Starptautiskā Bioloģiskās lauksaimniecības kustību 
asociācija (IFOAM), IOAS).

Marķējums garantē, ka tekstilizstrādājumi ar šo zīmi ir ražoti no dabīgām, ar 
ķīmiskām vielām neapstrādātām šķiedrām, kas ir iegūtas bioloģiskās 
saimniecībās. Turklāt apstrādē nav izmantotas videi īpaši bīstamas vielas. 
Marķējumam ir divi līmeņi: "Better" (labāks) un visaugstākais – "Best" 
(vislabākais).
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16. Naturland naturland.de

· pārtika;
· akvakultūra;
· kosmētika;
· tekstilizstrādājumi.

Marķējums Produktu grupas Apraksts

Tekstilrūpniecības nozarē Naturland marķējums ietver produktus no 
organiskās kokvilnas, kuru ražošana un pārstrāde atbilst gan ekoloģiskām, 
gan sociālām prasībām. Tekstilizstrādājumiem, kas sertificēti ar Naturland 
zīmogu, vismaz 95% ir ekoloģiski ražotas dabiskās šķiedras.

17. bluesign® product bluesign.com

18. OEKO-TEX Made in Green oeko-tex.com

19. TCO Certified tcodevelopment.com

tekstilizstrādājumi
Marķējuma mērķis ir samazināt tekstilrūpniecības ietekmi uz vidi. Tas arī 
nozīmē drošu sintētisko un dabisko šķiedru ražošanu un pārstrādi. 

tekstilizstrādājumi
Marķējumu OEKO-TEX Made in Green piešķir Starptautiskā Oeko-Tex® 
asociācija. Šī ir tekstilizstrādājumu izpētes un testēšanas institūciju 
asociācija. Marķējums garantē, ka tekstilizstrādājumi ir ražoti videi draudzīgā 
un sociālā atbildīgā veidā. Asociācija piešķir arī marķējumu OEKO-TEX 100, 
kuram atšķirībā no OEKO-TEX Made in Green, nav skaidras norādes par 
ilgtspējību. Lielāka uzmanība tiek pievērsta patērētāju aizsardzībai. Tādēļ 
OEKO-TEX 100 marķējumu nevar salīdzināt ar standartiem, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi vai uzlabot darba apstākļus.

8 produktu kategorijas:
klēpjdatori, monitori,
viedtālruņi, austiņas,
projektori, datori,
planšetdatori.

TCO Certified marķējums aptver vides un resursu aspektus, piemēram, IT 
iekārtu ilgmūžību un otrreizējai pārstrādei draudzīgu dizainu. Turklāt tiek 
ņemti vērā minerālu izcelsmes un ieguves nosacījumi un atbilstība 
sociālajiem standartiem iekārtas galīgajā montāžā. Uz produktiem attiecas 
dažādi standarti. 

· Atbilst starptautiskajam ekomarķējuma standartam ISO 14024. 
· Pasaules Ekomarķējuma tīkla (The Global Ecolabelling Network, GEN) 
dalībnieks.



ES bioloģiskās
lauksaimniecības logo
ec.europa.eu
agriculture/ organic/
organic-farming_lv

Latvijas ekoprodukts
lbla.lv/ latvijaseko-
produkts

Bio-Siegel, Vācija

oekolandbau.de/en
bio-siegel/

2. pielikums. Vides marķējuma zīmes pārtikai

Marķējums Nosaukums Komentāri

30

Produkts ir bioloģisks (ekoloģisks), ja uz produkta iepakojuma ir 
Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums - zaļā ekolapiņa. 
Marķējums apliecina, ka produkta izejvielas ir iegūtas sertificētā 
bioloģiskā saimniecībā. Ekolapiņa ir Eiropas Savienības marķējums – 
visiem bioloģiskajiem produktiem, kuri tiek pārdoti Eiropas 
Savienībā, jābūt marķētiem ar ekolapiņu! Ja produkts ir nācis no 
citas valsts, tad zem ekolapiņas būs norāde “ārpus ES”. Tātad, arī 
eko šokolādei un kafijai, ko pārdod Latvijā, jābūt marķētai ar 
ekolapiņu. (Avots: http://www.biologiski.lv/iepazisties-ekolapina)

Par preču zīmes lietotāju var kļūt bioloģiskās lauku saimniecības un 
uzņēmumi, kuriem ir izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās 
lauksaimniecības prasībām. Šī zīme norāda, ka produkts ir bioloģiski 
audzēts Latvijā. Šī zīme ir izmantojama tikai kopā ar Eiropas 
Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. 

Vācijas bioloģiskās lauksaimniecības marķējums, izmanto kopā ar  
Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. 
Marķējums apliecina atteikšanos no ĢMO, minerālmēslojuma un 
ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, aizliegumu apstarot 
produktus; lopkopībā tā apzīmē nekaitīgas barības izmantošanu 
dzīvnieku ēdināšanā, nelietojot antibiotikas un augšanas 
stimulatorus. Produkta sastāvā ir ne mazāk kā 95% bioloģiski iegūtu 
sastāvdaļu. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts 
kaitējums apkārtējai videi.

Bioland, Vācija

bioland.de/start.html

Demeter, Vācija

demeter.net/

Marķējums apliecina humānu izturēšanos pret dzīvniekiem, 
turēšanas apstākļus, kas ir maksimāli pietuvināti dabiskajiem, augu 
izcelsmes sastāvdaļu audzēšanu bez pesticīdu, sintētiskā 
mēslojuma, augu augšanas stimulatoru, barības piedevu, ĢMO 
izmantošanas. Produkts ir 100% ražots no bioloģiski iegūtām 
sastāvdaļām. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts 
kaitējums apkārtējai videi.

Marķējums apliecina humānu izturēšanos pret dzīvniekiem, 
turēšanas apstākļus, kas ir maksimāli pietuvināti dabiskajiem, augu 
izcelsmes sastāvdaļu audzēšanu tikai ar saimniecībā iegūtiem 
dabīgiem mēslošanas līdzekļiem. Produkts ir 100% ražots no 
bioloģiski iegūtām sastāvdaļām. Sertificēšanas procesā pārbauda 
ražotāja atbilstību biodinamiskās lauksaimniecības standartiem, 
kuros ir ņemti vērā visi dabā noritošie procesi un kas nosaka 
papildus prasības nekā bioloģiskajai lauksaimniecībai. Zīme garantē 
arī, ka produkta izveides laikā nav radīts kaitējums apkārtējai videi.

AB, Francija

agencebio.org/
la-marque-ab

Francijas bioloģiskās lauksaimniecības marķējums - izmantošanas 
noteikumus nosaka Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības 
ministrija. AB sertificēšanas marķējums identificē produktus, kas ir 
100% bioloģiski audzēti vai satur vismaz 95% bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu pārstrādātos produktos. Lieto kopā ar ES 
bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.  

Krav, Zviedrija

krav.se/english

KRAV marķējums liecina, ka produkcija ir audzēta bez ķīmiskiem 
pesticīdiem vai mēslojuma, un ražotāji ievēro labus lopkopības 
standartus. Standarts nosaka īpaši augstas prasības lopkopībai, 
veselībai, sociālajai atbildībai un ietekmei uz klimatu. Lieto kopā ar 
ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.  



Eko-marķējums,
Igaunija

Marķējums Nosaukums Komentāri
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Papildus ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumam ražotāji var 
(bet nav obligāti) izmantot Igaunijas ekomarķējumu. Marķējums 
liecina, ka produkts ir bioloģisks un nav izmantoti mākslīgie 
minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, ģenētiski modificētas augu 
sastāvdaļas, sintētiski konservanti vai pārtikas krāsvielas. 
Marķējumu var izmantot lauksaimniecības produkta un produkta 
marķējumā, kas ražots un sagatavots atzītā uzņēmumā saskaņā ar 
bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

Ekologinis žemės
ūkis, Lietuva

Kopš 2012. gada to lieto kopā ar ES bioloģiskās lauksaimniecības 
marķējumu. "Ekologinis žemės ūkis" ir jaunākais marķējums, kuru 
Lietuvas lauksaimnieki un pārstrādātāji ir izmantojuši 
lauksaimniecības un pārtikas produktiem.

USDA Organic, ASV

ams.usda.gov/about-
ams/programs-o�ces/
national-organic-
program

Marķējums apliecina humānu izturēšanos pret dzīvniekiem – 
turēšanas apstākļus, kas ir, cik vien iespējams, tuvināti dabiskajiem, 
kā arī aizliegumu lietot ĢMO, antibiotikas un augšanas hormonus, 
jonizējošo starojumu, notekūdeņus un mēslojumu ar sintētiskām 
sastāvdaļām, kā arī lielāko daļu tradicionāli izmantoto pesticīdu. 
Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts kaitējums 
apkārtējai videi. Tai ir četri līmeņi: "Specific Ingredient Listings" 
(īpašo sastāvdaļu saraksti), "Made with Organic" (ražots no bioloģiski 
iegūtām sastāvdaļām), "Organic" (iegūts bioloģiski) un visaugstākais 
– "100% Organic" (100% bioloģisks). Zīmi ir apstiprinājusi 
Starptautiskā Akreditācijas organizācija bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā (Starptautiskā Bioloģiskās lauksaimniecības 
kustību asociācija (IFOAM), IOAS).

Austria Bio Garantie,
Austrija

abg.at/news-
informationen/

Marķējums apliecina, ka ražošana ir videi nekaitīga, nav izmantotas 
radioaktīvas sastāvdaļas, etoksilāti, sintētiski aromatizētāji un 
krāsvielas. Produkta sastāvā ir ne mazāk kā 95% bioloģiski iegūtu 
sastāvdaļu. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts 
kaitējums apkārtējai videi. Dažādām preču grupām marķējums var 
būt atšķirīgs.



3. pielikums. Nozīmīgākie vides marķējumi akvakultūras un jūras produktiem

Marine Stewardship
Council (MSC) 

msc.org/

Baltās zivis
(sertificē 45 % no
pasaules balto zivju
nozvejām) un mazās
pelaģiskās zivis.

Friend of the Sea (FoS) 

friendofthesea.org/

Zivsaimniecības produkti no ilgtspējīgām
zivsaimniecībām un akvakultūras.

Sertificē tunzivis,
garneles, ēdamglie-
menes un lašus.

Akvakultūras jomā
sertficē pangasijas,
tilapijas, lašus
un garneles.

GLOBALG.A.P.
Aquaculture Standards

aquaculture.ggn.org/en/

Visi akvakultūras produkti ar GGN marķējumu ir
sertificēti saskaņā ar GLOBALG.A.P akvakultūras
standartiem. GGN ir trīspadsmit ciparu
identifikācijas numurs, ar kuru var atpazīt visus
sertificētos ražošanas un piegādes ķēdes
dalībniekus.

Marķējums Nosaukums Komentāri Shēmas
specializācija

32

Marķējums attiecas tikai uz zvejniecībām, kas ir 
sertificētas saskaņā ar MSC Zivsaimniecības
standartu, zinātniski pamatotu prasību kopumu 
ilgtspējīgai zvejai.



4. pielikums. Nozīmīgākie sociālās atbildības marķējumi pārtikas produktiem

Fairtraide international

fairtrade.net/

Banāni, kafija, tēja,
kakao, cukurs, medus,
sulas, rīsi, garšvielas,
vīns.

Ja izstrādājumam ir FAIRTRADE, jeb
Godīgās tirdzniecības  zīme, tas nozīmē,
ka ražotāji un tirgotāji ir izpildījuši
Fairtrade Standartus. Fairtrade standarti
ir izstrādāti, lai novērstu varas
nesabalansētību tirdzniecības attiecībās,
nestabilos tirgos un tradicionālās
tirdzniecības netaisnību.

Šī zīme norāda, ka lauksaimniecības,
meža vai tūrisma uzņēmumiem ir
veikts audits, kas apliecina atbilstību
noteiktiem vides, sociālās un
ekonomiskās ilgtspējības standartiem.  
Piemēram, tējas ražotājs ievēro
prasības pesticīdu saprātīgai
ierobežošanai vides un strādājošo
veselības aizsardzībai, bet produktam
nav tik stingru prasību kā bioloģiskajai
lauksaimniecībai.

UTZ certified 2018. gada sākumā
apvienojas ar Rainforest Alliance.
UTZ sertificētās sastāvdaļas audzē
lauksaimnieki, kuri ir apmācīti īstenot
labāku lauksaimniecības praksi,
respektējot cilvēkus un planētu.
Lauksaimniekus regulāri pārbauda,
lai nodrošinātu, ka tie atbilst UTZ
programmas ilgtspējības standartiem.

Rainforest Alliance

rainforestalliance.org/

Banāni, ananāsi,
apelsīnu sula,
kafija, tēja, kakao,
šokolāde

UTZ certified Kafija, tēja, kakao,
lazdu rieksti

Marķējums Nosaukums Produktu grupa Komentāri

33



5. pielikums. Vides marķējuma zīmes

FSC (Forest
Stewardship Council)

ic.fsc.org/en

Koksne un tās
izstrādājumi, tostarp
papīrs, kartons,
mēbeles, grīdas
segumi, iespieddarbi.

PEFC (Programme
for the Endorsement
of Forest Certification)

pefc.org

Koksne un tās
izstrādājumi, tostarp
papīrs, kartons,
mēbeles, grīdas
segumi, iespieddarbi.

Energy STAR 

energystar.gov/

Enerģijas taupīšanai
izmantojamās preces
un to iepakojums.

Marķējums Nosaukums Produktu grupa Komentāri
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Marķējums apliecina, ka izstrādājumā izmantotās 
koksnes izejvielas ir iegūtas atbildīgi pārvaldītos mežos, 
nevis no šaubīgiem, bieži vien nelikumīgiem avotiem. 
Daži FSC iegūšanai nepieciešamie kritēriji: vērtīgo mežu 
saglabāšana, koku ciršanas likumība un obligāta to 
atjaunošana, darba drošības un nodarbināto veselības 
aizsardzība mežizstrādes uzņēmumos, rūpēšanās par 
mežu tiešā tuvumā dzīvojošo cilvēku interesēm. 
Dažādām preču grupām marķējums var būt atšķirīgs.

Marķējums nodrošina izstrādājumā izmantotās koksnes 
iegūšanu no stabili pārvaldītiem mežiem, ievērojot 
visaugstākā līmeņa ekoloģijas, sociālās un ētikas 
normas visā piegādes ķēdē.

Marķējums atspoguļo patēriņa preču visaugstāko 
energoefektivitāti. Izstrādājuma rādītāji nodrošina tā 
ergonomiskumu un drošumu. Tas nozīmē, ka ierīcēm ar 
"Energy Star" logotipu enerģijas patēriņš ir vidēji par 
20–30% mazāks nekā izstrādājumiem ar līdzvērtīgu 
funkcionalitāti. Zīmi ir apstiprinājusi Starptautiskā 
Akreditācijas organizācija (International Accreditation 
Service, IAS).

OEKO-TEX 100

oeko-tex.com
Tekstilizstrādājumi 

Marķējums garantē, ka tekstilizstrādājumiem ar šo zīmi 
visos ražošanas posmos ir nodrošināta visstingrākā 
kontrole un to sastāvā nav bīstamu ķīmisko vielu. Citu 
ķīmisko vielu saturs ir noteikto normatīvu robežās. 
Normas ir noteiktas atkarībā no izstrādājuma klases: 
bērnu apģērbs, apakšveļa, virsdrēbes u. c. Zīmes 
prasības garantē, ka tekstilapstrādē neizmanto 
toksiskas vielas, tomēr lielāka uzmanība tiek pievērsta 
patērētāju aizsardzībai. Tādēļ OEKO-TEX 100 marķējumu 
nevar salīdzināt ar standartiem, kuru mērķis ir aizsargāt 
vidi vai uzlabot darba apstākļus.



6. pielikums. 
Pārtikas preču grupas, kurās nepieciešams vismaz viens produkts ar bioloģiskās 
lauksaimniecības vai godīgās tirdzniecības zīmi

Piena produkti

Augļi 

Maize 

Bioloģiskie konservi 

Dzērieni  

Olas
Piens

Banāni 

Baltmaize vai
saldskābmaize 

Rupjmaize 

Cepumi (divu veidu) 

Olīveļļa
Rapšu eļļa

Etiķis

Vismaz 2 veidu
citi augļi (āboli, mandarīni,

apelsīni, citroni) 

Tēja (trīs veidi –
melnā, zaļā, zāļu) 

Kafija (malta) 
Kafija (pupiņas) 
Kafija (šķīstoša) 

Kakao

Vistu olas
Gaļa

Vismaz 2 veidu gaļa 
Dārzeņi 

Sausie produkti 

Saldumi

Sulas

Kartupeļi 

Milti 
Cukurs

Makaroni 

Pārkšaugi (zirņi, lēcas, pupas)
Brokastu pārslas 

Auzu pārsas

Medus 
Šokolāde 

Divu veidu sulas (100%)
Divi sulu dzērieni, gatavi dzeršanai 

Žāvēti augļi (vismaz 2 veidi) 
Rieksti (vismaz 2 viedi) 

Marmelāde 
Ievārījumi (2 veidu) 

Jogurts
Krējums
Sviests

Biezpiens

Rūgušpiens vai kefīrs
(skābpiena produkts)

Siers

Salāti  (vismaz divu veidu
salāti vai garšaugi) 

Dārzeņi (vismaz 2 veidu
dārzeņi – burkāni, kāposti,

tomāti, gurķi sīpoli .c.) 

Preču veids Vai ir pieejams
jūsu veikalā

Preču veids Vai ir pieejams
jūsu veikalā

Divu veidu koncentrētas sulas

Bērnu pārtika no bioloģiskās
lauksaimniecības produktiem

Ekomarķētu jūras velšu
nodrošināšana 

Katrā vecuma grupā
(4, 6, 8, 10, 12 mēneši 2)

vismaz 2 veidi

Vismaz 2 produkti
ar Ilgstpējīgas zivsaimniecības
marķējumu vai no bioloģiskās

saimniecības
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Konservēti tomāti

Tomātu biezenis

Konservētas olīvas 

Kukurūzas konservi

Trīs pākšaugu konservu veidi
(piemēram, pupiņas, zirņi u.c.)

Kokosriekstu piens
Kečups

Marinēti gurķi
Konservētas bietes 



7. pielikums. 
Veģetāro produktu piedāvājums

Pica 

Pīrāgs 

Zupa 

Makaronu ēdieni, piemēram, lazanja vai makaroni ar mērci

Ja veikals pārdod kādu no šādiem saldētiem produktiem,
kā ekvivalents tiek piedāvāti veģetārie ēdieni 

Vai ir pieejams
jūsu veikalā

Steiks 

Kotletes 

Desa 

Fileja 

Ja veikals pārdod kādu no šādiem produktiem,
kā ekvivalents tiek piedāvāti  veģetārie ēdieni

Vai ir pieejams
jūsu veikalā
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8. pielikums. 
Sadzīves preces, kurās nepieciešams vismaz viens produkts ar atzītu 
ekomarķējumu

Sadzīves ķīmija 

Bērnu preces

Ziepes, šķidrās ziepes,
dušas želeja vai dušas želeja

Kosmētika 

Mazgāšanas līdzekļi

Šampūns

Bērnu eļļa

Autiņbiksītes (vismaz 5
dažādiem lielumiem) 

Divu veidu šampūni

Divu veidu
šķidrās ziepes,
dušas želeja

Higiēnas preces

Dezodorants

Kondicionieris

Paketes vai tamponiSalvetes

Papīra salvetes

Ikdienas ieliknīši

Kabatlakati

Tualetes papīrs

Papīra dvieļi 

Trauku mazgāšanas
līdzekļi

Tualetes mazgāšanas līdzeklis

Veļas mazgāšanas līdzekļi

Veļas mīkstinātājs 

Balinātājs

Traipu tīrīšanas
līdzeklis apģērbiem

Ādas krēms vai
ādas losjons

Zobu pasta

Preču gupa Vai ir pieejams
jūsu veikalā

Preču grupa Vai ir pieejams
jūsu veikalā
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9. pielikums. 
Preces, kuras nav vēlams pārdot to videi nodarītā kaitējuma dēļ

Veikals nepārdod zivis un vēžveidīgos no tādām sugām vai krājumiem, kas ir WWF zivju
sarkanajā sarakstā (http://assets.wwflv.panda.org/downloads/zivju_gids_2015.pdf)

Veikals nepārdod savvaļas garneles. Pie savvaļas garnelēm tiek pieskaitītas visas ģinšu sugas:
Penaeus, Metapenaeus, Macrobachium un Litopenaeus wateramei.

Veikalā netiek pārdotas tropu koka preces, izņemot, ja ir ar FSC marķējumu

Veikals nepārdod produktus, kas satur PVC (polivinilhlorīdu), bisfenolu A (BPA)
un bisfenolu S (BPS) (Prasība neattiecas uz iepakojumu un elektroprecēm)

Veikals nepārdod bērnu pārtikas preces, kuru iepakojums satur bisfenolu A (BPA)
un bisfenolu S (BPS)

1.

2.

3.

4.

5.

Nr.p.k. Preču veids
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