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Faktu lapa 

 
 

Ekodizains – videi draudzīga un ekonomiski izdevīga pieeja 
 

Pasaulē aizvien vairāk pieaug vienprātība par to, 
ka mūsu planētu var piemeklēt neatgriezeniskas 
klimata pārmaiņas, ja vien steidzami netiks veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai to novērstu. Eiropas 
Savienība (ES) šajā sakarā ir skaidri formulējusi 
atbildes pasākumus integrētā enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā, kas ir izstrādāta, lai līdz 
2020.gadam par 20% tiktu samazinātas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.  
 
Daudziem produktiem un pakalpojumiem to aprites 
ciklā ir ietekme uz vidi – izmantojot izejvielas, 
dabas resursus, ražošanā, iepakošanā, 
transportēšanā, pārstrādāšanā utt.  

 
 
 
Kāpēc ekodizains?  
 
Ekodizains ir sistemātiska metode, kas produkta projektēšanas 
procesā ņem vērā vides prasības. Galvenais ekodizaina nolūks 
ir izstrādāt preces un pakalpojumus, kas veicinātu ilgstpējību, 
samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, 
ņemot vērā arī citas parasto produktu un patērētāju prasības, 
piemēram, funkcionalitāti, kvalitāti, drošumu, cenu, piemērotību 
ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības. 
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Enerģiju patērējošu produktu ražošana, izplatīšana, lietošana un dzīves cikla beigu vadība 
ir saistīta ar būtisku ietekmi uz vidi, proti, tās ir, sekas, ko rada enerģijas patēriņš, citu 
materiālu vai resursu patēriņš, radītie atkritumi un bīstamu vielu izlaišana vidē. Ir novērtēts, 
ka vairāk kā 80% no visiem ar produktiem saistītajiem vides riskiem tiek noteikti to 
projektēšanas fāzē.  
 
 
Likumdošanas ietvars 
 
2009.gadā Eiropas Padome un Eiropas Parlaments pieņēma tā saucamo Ekodizaina 
direktīvu, kuras mērķis ir samazināt produktu ietekmi uz vidi, tai skaitā enerģijas patēriņu 
visā produktu aprites ciklā. Tiek uzskatīts, ka vienotas ekodizaina prasības visā ES 
nodrošinās, ka atšķirīgas nacionālās prasības nekļūst par traucēkli iekšējai tirdzniecībai 
ES. Direktīva attiecas uz visiem enerģiju patērējošiem produktiem (izņemot transporta 
līdzekļus) un aptver visus enerģijas avotus. 
 
Šī direktīva tiešā veidā neievieš saistošas 
prasības konkrētiem produktiem, bet definē 
nosacījumus un kritērijus prasību noteikšanai 
attiecībā uz produktu raksturojumu, kam var būt 
ietekme uz vidi (tādu kā enerģijas patēriņš) un ļauj 
tos uzlabot ātri un efektīvi.  
 
 

Produktu ekodizaina parametri 

 

Produkta dzīves cikla fāzes, ko var regulēt 
attiecīgie ieviešanas parametri 

Produkta aspekti, kas jānovērtē katrā no 
fāzēm 

 

 izejmateriālu izvēle un izmantošana 

 ražošana, iepakošana, 

transportēšana un izplatīšana 

 uzstādīšana un uzturēšana 

 lietošana 

 dzīves cikla beigas 

 

 

 paredzamais materiālu patēriņš, 

enerģijas un citu resursu patēriņš 

 paredzamās emisijas gaisā, ūdenī vai 

augsnē 

 paredzamais piesārņojums (troksnis, 

vibrācija, radiācija, elektromagnētiskie 
lauki) 

 paredzamie radītie atkritumi; 

 iespējas materiālus vai enerģiju atkārtoti 

izmantot, pārstrādāt un atgūt 

 

 

Plašāka informācija: 

 Eiropas Komisija, Ecodesign Your Future: http://bit.ly/1fEg1mm  

 Eiropas Komisija, Ekodizains: http://bit.ly/1fEgcOw 

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), Ekodizaina prasības: 

http://bit.ly/1fEgntn  
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