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Bažas par vidi un klimatu liek aizvien vairāk 
patērētājiem un uzņēmumiem pārdomāt 
savus pirkšanas paradumus un ražošanas pro-
cesus. Ziemeļvalsti s ir starp pasaules apzinīgā-
kajiem reģioniem vides jautājumos, un videi 
draudzīgi produkti  šajā ti rgū ir allaž pieprasīti .

1989.gadā Ziemeļu Ministru padome nolēma 
ieviest ofi ciālu un visām Ziemeļvalstī m kopīgu 
ekomarķējumu, kas palīdzētu patērētājiem 
atpazīt un izvēlēti es videi draudzīgus un 

veselībai drošus produktus. Mar-
ķējumam izvēlētais simbols – 

balts gulbis uz zaļa fona – 
„Tā kā Zviedrijas iedzīvotāji ik 

gadu patērē teju trīs miljonus litru zobu 

pastas, katrs solis šī produkta nekaitī guma virzienā 

ir būti sks,” teic Kārina Karlsone, Mazumti rdzniecības 

uzņēmumu nodaļas vadītāja „Zaļā gulbja” 

pārstāvniecībā Zviedrijā (Ecolabelling Sweden). „Acta” 

zobu pasta ar „Zaļā gulbja” ekomarķējumu ir pieejama 

vairumā Zviedrijas pārti kas preču veikalu.

* ISO standarta I ti ps ir brīvprātī ga, uz vairākiem kritērijiem balstī ta trešās 
puses programma. Tās piešķirtais serti fi kāts pilnvaro vides marķējuma 
izmantošanu uz produkti em, kas, pamatojoti es uz šo produktu dzīves 
ciklu, norāda uz to vides nekaitī guma pārsvaru atsevišķas produktu 
kategorijas ietvaros. (Ziemeļvalstu ekomarķējums: 20 gadi, 2.lpp.)

Ziemeļvalstu ekomarķējums 
(Zaļais gulbis)
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ir Ziemeļu Ministru padomes ofi ciālā logoti pa 
atvasinājums. Tas atbilst ISO 14024 standarta 
I ti pa Ekomarķējuma sistēmai* 

2009.gadā Ziemeļvalstu ti rgus pētī jumā 
atklājās, ka 91% respondentu Ziemeļvalstī s 
atpazīst „Zaļā gulbja” zīmolu. Trīs no četriem 
šīs aptaujas dalībniekiem bija pārliecināti , ka 
preces ar Ziemeļvalstu ekomarķējumu ir videi 
draudzīga izvēle.

Ziemeļvalstu ekomarķējums simbolizē ilgtspē-
jīga patēriņa un ti kpat atbildīgas ražošanas 
veicināšanas kampaņu, kas ir ilgtspējīgas 
sabiedrības stūrakmeņi.



Tiem, kas vēlas uzsākt ti rdzniecību Ziemeļ-
valstī s vai paplašināt savus ti rdzniecības 
sakarus – īpaši tādās jomās kā iespieddarbu 
druka, celtniecība, mēbeļu un mājsaimnie-
cības preču ražošana – ir liels potenciāls, 
taču Ziemeļvalstu ekomarķējums šīs iespējas 
pavērtu vēl plašāk. 

Ziemeļvalstu ekomarķējums ir efektī vs un 
vienkāršs mārketi nga rīks, kas apliecina jūsu 
produktu atbilstī bu sti ngriem vides kritēri-
jiem. Tas, ka jūsu produkti  ir izgājuši kvalitātes 
kontroli un atzīti  par videi draudzīgiem, ti em 
piešķirs papildu vērtī bu. 

Arvien vairāk uzņēmumu sāk apjaust ti rgus 
priekšrocības, ko produktu izstrādē un izplatī -
šanā sniedz Ziemeļvalstu ekomarķējums. 

Ziemeļvalstu ekomarķējuma 
priekšrocības

Ar „Zaļo gulbi” marķēti  produkti  ir sastopa-
mi pat tādu pasaules vadošo kompāniju kā 
Procter & Gamble, Samsung, Sharp, Fujitsu, 
Lenovo, Scandic Hotels, a/s Zviedrijas Celulo-
zes ražotājs SCA u.c. preču klāstā. 

Arī iepirkumu konkursos aizvien biežāk vides 
prasībām piemēro Ziemeļvalstu ekomarķēju-
ma kritērijus, savukārt „Zaļā gulbja” serti fi kāts 
apliecina šo prasību ievērošanu. Tas paver 
daudz iespēju kā privātajā, tā publiskajā 
sektorā.



Ziemeļvalstu ekomarķējuma sistēma skata 
produktus to dzīves cikla perspektī vā, sākot ar 
produktu izcelsmi un beidzot ar to pārstrādi. 
Ar vairāk kā 2 000 ekomarķējuma serti fi kātu 
un vairākiem tūkstošiem ekomarķētu produk-
tu, kas pieejami Ziemeļvalstu ti rgū, „Zaļais 
gulbis” atrodas starp pasaules ekomarķējuma 
līderiem.   

Lielbritānijas valdības fi nansētajā pētī jumā, ko 
2008.gadā veica Apvienotās Karalistes Vides, 
pārti kas un lauksaimniecības lietu departa-
ments (DEFRA), Ziemeļvalstu ekomarķējums 

Kvalitāte, uzti camība, 
starptauti ska atzinība

Samsung LED televizors ir pirmais plānekrāna 

TV aparāts, kas ir izturējis sti ngro Ziemeļvalstu 

ekomarķējuma kontrolpārbaudi. Tā kā šis televizors 

ir ti kai 2,54cm plāns, tas patērē līdz pat 40% 

mazāk enerģijas nekā parastais LCD un nesatur 

ne svinu, ne dzīvsudrabu.

ti ka atzīts par vadošo pasaulē. Trijās no devi-
ņām kategorijām Ziemeļvalstu ekomarķējuma 
ilgtspējības serti fi kāts ieguva labās prakses 
balvu.  

Līdztekus Ziemeļvalstu ekomarķējumam uz 
augstāko kategoriju (“Class 1”) pretendēja 
trīs no pasaulē zināmākajiem un visplašāk 
lietotajiem ekomarķējumiem – ES „ekopuķīte”, 
Jaunzēlandes „Vides izvēle” un Vācijas „Zilais 
eņģelis”.



Ziemeļvalstu ekomarķējuma pārstāvniecības 
atrodas Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā un 
Īslandē. Tās izstrādā ekomarķējuma kritērijus, 
piešķir ekoserti fi kātus un veic ekoloģiskā mar-
ķējuma popularizēšanu. Kritērijus apsti prina 
Ziemeļvalstu Ekomarķējuma valde, kurā ir 
pārstāvētas visas Ziemeļvalsti s, un šīs prasības 
ir identi skas visām Ziemeļvalstī m. 

Kā pieteikti es Ziemeļvalstu 
ekomarķējumam?

Uz doto brīdi ir noteiktas 65 produktu kategorijas, 

kas atrodamas www.ecolabel.se

Produkts, kuram ir piešķirts Ziemeļvalstu 
ekomarķējums kādā no Ziemeļvalstī m, var ti kt 
reģistrēts un pārdots ar atti  ecīgo ekomarķēju-
mu arī visās pārējās Ziemeļvalstī s, kur papildu 
serti fi kācija vairs nav nepieciešama.



Tiesības lietot Ziemeļvalstu ekomarķējumu uz 
uzņēmuma ražotajiem produkti em var iegūt 
serti fi kācijas procesā. Ekoserti fi kātam var pie-
teikt tādus produktus, kas iekļaujas kādā no 
produktu grupām, kurām ir izstrādāti  ekomar-
ķējuma kritēriji.

Piesakoti es Ziemeļvalstu ekomarķējumam 
pirmo reizi, vispirms ir jāaizpilda pieteikuma 
forma. Tāpat ir jāuzrāda dokumenti , kas pierā-
da jūsu produkta atbilstī bu kādai no serti fi cē-
jamo produktu grupām. Ziemeļvalstu ekomar-
ķējuma pārstāvniecība veic produktu pārbaudi 
ar dažādām metodēm: piesaistot neatkarīgas 

laboratorijas, pārbaudot serti fi kāci-
jas dokumentus un veicot 

kontrolvizītes. 

Serti fi kācijas 
procedūra

„Pēdējo gadu laikā esam 

paplašinājušies un ieguvuši jaunus klientus 

Ziemeļvalstī s. Ceram, ka ti esības lietot šo logoti pu vēl 

vairāk cels mūsu presti žu jauno klientu acīs,” saka Juhans 

Pēdimā, Ecoprint AS (Igaunija) valdes priekšsēdētājs.

No uzņēmuma, kas pretendē uz Ziemeļvalstu 
ekomarķējumu, ti ek prasīta pieteikuma mak-
sa, kas sedz administratī vās izmaksas saistī bā 
ar pieteikuma izskatī šanu un kontrolvizīti  pie 
pieteikuma iesniedzēja. Ja ražošanas iekār-
tas atrodas ārpus Ziemeļvalstī m, pieteikuma 
iesniedzējam ir jāapmaksā arī kontrolvizītes 
ceļa izdevumi.  

Uzņēmumiem ārpus Ziemeļvalstu reģiona 
serti fi kāta iegūšanai ir jāpiesakās Ziemeļ-
valstī   ar vislielāko preces noieta potenciālu. 
Pieteikumu izskatī šana un serti fi kāta izsnieg-
šana ir Ziemeļvalstu ekomarķējuma nacionālo 
pārstāvniecību kompetencē.



Pēc ekoserti fi kāta iegūšanas ekomarķētajam 
produktam ti ek piemērota gada maksa, kuras 
lielumu nosaka, vadoti es pēc uzņēmuma gada 
apgrozījuma. Produkti em un pakalpojumiem 
aprēķinu moduļi atšķiras. Sīkāku informāciju 
par gada maksu, kas atti  ecas ti eši uz jūsu 
produktu vai pakalpojumu, varat iegūt 
Ziemeļvalstu ekomarķējuma pārstāvniecībās.

Cik tas 
maksā?



Par „Zaļajam gulbim” radniecīgo Eiropas eko-
marķējumu, ES „ekopuķīti ”, varat konsultēti es 
Ziemeļvalstu ekomarķējuma pārstāvniecībās 
vai atti  ecīgajās vietējās insti tūcijās Balti jas 
valstī s. Vairāk informācijas par ES ekomarķē-

Brīvprātī gā ekomarķējuma sistēma „Dzīvības 
lapa” („Листок жизни”), kas piemērojama 
produkti em, darbam un pakalpojumiem, ir 
reģistrēta Krievijas Federālajā tehniskās re-
gulācijas un metroloģijas aģentūrā un atbilst 
ISO 14024 vadlīnijām.

Kopš 2007.gada „Dzīvības lapas” ekomar-
ķējums ar Sanktpēterburgas Ekoloģiskās 

ES ekomarķējums 
(ES „ekopuķīte“)

Ekomarķējums Krievijā 
(Dzīvības lapa)

jumu meklējiet Ziemeļvalstu ekomarķējuma 
nacionālo pārstāvniecību mājaslapās, vietnē 
htt p://ec.europa.eu/environment/ecolabel, 
kā arī nacionālo Balti jas insti tūciju interneta 
portālos.

savienības gādību pārstāv Krieviju Globālajā 
ekomarķējuma tī klā (Global Ecolabelling 
Network). 1991.gadā dibinātā Sanktpēter-
burgas Ekoloģiskā savienība, kas ir Krievijas 
serti fi kācijas insti tūcija ar ti esībām piešķirt 
„Dzīvības lapas” ekomarķējumu, kopš 2005.
gada ir izsniegusi pavisam 11 ekoserti fi kātus. 
Vairāk informācijas par „Dzīvības lapu” skatī t 
mājaslapā www.ecounion.ru



Dānija:

Ecolabelling Denmark
Fonden Dansk Standard 
Kollegievej 6
DK-2920 Charlott enlund
Denmark
Telefons +45 72300450
Fakss +45 72300451
E-pasts: info@ecolabel.dk
www.ecolabel.dk

Īslande:

Ecolabelling Iceland
Umhverfi sstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik, Iceland
Telefons +354 5912000
Fakss +354 5912020
E-pasts: svanurinn@ust.is
www.svanurinn.is

Zviedrija:

Ecolabelling Sweden
SE-118 80 Stockholm, Sweden
Telefons +46 8 55552400
Fakss +46 8 55552401
E-pasts: svanen@ecolabel.se
www.ecolabel.se

Norvēģija:

Ecolabelling Norway
Tordenskiolds gate 6 B
NO-0160 Oslo, Norway
Telefons +47 24144600
Fakss +47 24144601
E-pasts: info@ecolabel.no
www.ecolabel.no

Somija: 

SFS Ecolabelling
Box 130
FI-00101 Helsinki, Finland
Telefons +358 91499331
Fakss +358 914993320
E-pasts: joutsen@sfs.fi 
www.ecolabel.fi 

Ziemeļvalstu ekomarķējuma 
pārstāvniecības:
www.nordic-ecolabel.org



Informācija par Ziemeļu Ministru 
padomes akti vitātēm:

Marijas 13/3, LV-1666 
Rīga, Latvija
Telefons +371 67820089
Fakss +371 67213233
E-pasts: info@norden.lv 
www.norden.lv

Rūpniecības 23, LV-1045
Rīga, Latvija 
Telefons: +371 67321173
Fakss +371 67321049
E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv 
www.vpvb.gov.lv/lv

Informācija par 
ekomarķējumiem:



www.nordic-ecolabel.org


