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Saturs

• Ievads, tēmas aktualitāte
• Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, to grupas
• Prasības ZPI
• Prasību izpildes verifikācijas veidi
• Produktu marķējumi, pavadošie dokumenti, 

to izmantošana ZPI



Ievads

ZPI mērķis ir veicināt tādu mazgāšanas līdzekļu 
un pakalpojumu izvēli, kas pēc iespējas 
samzinātu izmantoto līdzekļu nelabvēlīgo 
ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi



Aktualitāte
• Tīrīšanas līdzekļi satur savienojumus, kas var būt 

kairinoši vai kodīgi, it īpaši nonākot saskarsmē ar ādu, 
acīm vai ieelpojot

• Līdzekļiem var būt pievienotas atsevišķas 
funkcionālās piedevas (konservanti, aromatizatori, 
u.c.), kas var radīt nelabvēlīgus efektus uz veselību 
ilgtermiņā

• Līdzekļi vairumā gadījumu tiek lietoti telpās, kas 
pasliktina kopējo iekštelpu gaisa kvalitāti

• Tajos līdzekļos, kas atbilst ZPI prasībām minēto vielu 
nav vai tās ir pielietotas zemākās koncentrācijās



Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, to 
grupas

• Universālie tīrīšanas līdzekļi
• Sanitārie tīrīšanas līdzekļi
• Logu tīrīšanas līdzekļi
• Līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām
• Līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām
• Veļas mazgāšanas un iepriekšējas apstrādes 

traipu tīrītāji veļas mazgājamām mašīnām
• Tīrīšanas pakalpojumi



Vispārējās prasības ZPI

• Ķīmiskās prasības (ierobežojumi atsevišķu ķīmisko 
vielu esamībai izmantoto līdzekļu sastāvā)

• Iepakojuma prasības (precīzi norādījumi par 
dozēšanu, pareizs marķējums)

• Dozēšanas prasības (cik liels daudzums līdzekļa 
izmantojams noteiktam tīrīšanas apjomam)



Verifikācijas metodes

• Ekomarķējumi
• Līdzekļu tehniskā dokumentācija (drošības 

datu lapas)
• Produkta lietošanas apraksts un bīstamības 

marķējumi uz etiķetes



Vielas, kas nedrīkst atrasties produktu 
sastāvā

• Vielu saraksts definēts EK REACH regulas 59(10) 
pantā, atrodams tīmekļa vietnē 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
(apraksts arī latviski)

• Sarakstā iekļautas vielas, kas ir mutagēnas, vēzi 
izraisošas, kaitīgas reproduktīvajai sistēmai vai 
ļoti noturīgas apkārtējā vidē

• Izmantojot sarakstu ikdienas darbā, vēlams to 
skatīt tiešsaistē iepirkuma brīdī (tas tiek regulāri 
papildināts)!





Drošības datu lapas (DDL)

• Ķīmiskos produktus un izstrādājumus 
pavadoša dokumentācija, kurā ir iekļauta 
vispusīga informācija par produkta sastāvu 
un drošu lietošanu

• Pieejama visiem produktiem, kas klasificēti 
kā bīstami vai satur bīstamas vielas

• Piegādātājam tā ir jānodrošina bez maksas, 
īpaša pieprasījuma un latviešu valodā!









Vielas, kas nedrīkst atrasties produktu 
sastāvā (II)

• Papildus sarakstā esošajām vielām, produkta 
sastāvā arī nedrīkst atrasties jebkādas vielas 
ar noteiktām bīstamības īpašībām 
(koncentrācijās, kas pārsniedz 0,01% no 
produkta masas)

• Verifikācija – caur drošības datu lapās 
atrodamo informāciju









Ekomarķējumi
Oficiālie ekomarķējumi

Ražotāju pašizveidoti marķējumi



Produkta bīstamības marķējumi

Sprādzienbīstams Viegli uzliesmojošs Spēcīgs oksidētājs Gāze zem spiediena

Kodīgs/korozīvs Toksisks (indīgs) Kairinošs/kaitīgs Bīstams veselībai

Bīstams videi



Tīrīšanas pakalpojumi
• Pretendentam jāsniedz pakalpojumi videi nekaitīgā veidā. 

Kā atbilstības pierādījums tam var kalpot vides 
pārvaldības sistēmas esamība pretendenta uzņēmumā 
(piem. EMAS vai ISO 14001). Pretendentam nodarbinātais 
personāls regulāri jāapmāca un jāceļ tā kvalifikācija

• Attiecībā uz izmantotajiem produktiem attiecas tieši tie 
paši kritēriji, kā jau tika aprakstīts attiecībā uz ZPI 
dažādām tīrīšanas līdzekļu grupām

• Uzņēmējam regulāri jāsniedz pārskati par izmantoto 
līdzekļu specifiku un daudzumu. Ja tiek uzsākta jaunu 
līdzekļu lietošana, uzņēmējam jāiesniedza atbilstoša 
informācija par to atbilstību sākotnējām tehniskajām 
specifikācijām



Kopsavilkums
• Pamatā ZPI prasības tīrīšanas līdzekļiem balstās 

uz ķīmiskajiem un iepakojuma atbilstības 
kritērijiem

• Kritēriju pārbaude notiek pārliecinoties par 
atrodamo informāciju uz iepakojuma, 
ekomarķējumu esamību vai produkta sastāvu 
pēc DDL

• Informācija jāvērtē uzmanīgi, salīdzinot ar 
izstrādātajām ZPI vadlīnijām, lai iepirktais 
produkts vai pakalpojums tiešām atbilst 
prasītajam



Paldies par uzmanību!

Jautājumi, komentāri?
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