
Celtniecības materiālu emisijas klasifikācija (M1 klasifikācija): vispārējie noteikumi 
2014. gada 12. novembris 
 
Šajos noteikumos ir aprakstīti Somijas celtniecības materiālu emisijas brīvprātīgās klasifikācijas principi. 
Noteikumi tika apstiprināti Celtniecības informācijas fonda RTS Iekštelpu gaisa klasifikācijas komitejas (PT 17) 
sanāksmē 2014. gada 12. novembrī.  
 
1. IEVADS 
Celtniecības materiālu emisijas klasifikācija galvenokārt ir paredzēta parastajās dzīvojamās telpās un darba 
vietās izmantoto materiālu klasifikācijai. Klasifikācijas pamatā ir kritēriji un principi, kas noteikti dokumentā 
„Iekštelpu vides klasifikācija, 2008”, kas bija piemērojams attiecīgajā laika posmā.  
Emisijas klasifikāciju piešķir Celtniecības informācijas fonds RTS. Klasifikācijas gaitu izstrādā un uzrauga 
Iekštelpu gaisa klasifikācijas (PT 17) komiteja, kuras dalībniekus ieceļ Celtniecības informācijas fonda RTS 
ģenerāldirektors. Klasifikācijā ir norādītas arī celtniecības metodes, kas citos veidos nodrošina labu klimatu 
iekštelpās. Komiteja ievēlē atsevišķu klasifikācijas darba grupu, kas izskata klasifikācijas pieteikumus un risina 
citus ar klasifikācijas piešķiršanu saistītus jautājumus. Darba grupā ir pārstāvis no Somijas Iekštelpu gaisa 
kvalitātes apvienības, tehniskais eksperts un klasifikācijas darba grupas sekretārs.  
 
2. PIETEIKŠANĀS EMISIJAS KLASIFIKĀCIJAI 
Lai saņemtu celtniecības materiāla emisijas klasifikāciju, jāiesniedz pieteikums Celtniecības informācijas 
fondam RTS. Pieteikums jāsastāda, izmantojot īpaši izveidotu veidlapu. Iesniedzot pieteikumu, tam jāpievieno 
arī produkta specifikācija, izmantošanas norādījumi, materiāla drošības datu lapa un izpētes ziņojums. Izpētes 
ziņojums nedrīkst būt vecāks par vienu (1) gadu. Nepieciešamības gadījumā var būt prasība kandidātam 
iesniegt papildu informāciju. 
 
3. PIETEIKUMA DOKUMENTU KONFIDENCIALITĀTE 
Celtniecības informācijas fonds RTS attiecībā pret visiem pieteicēju iesniegtajiem dokumentiem un 
informāciju, kas papildina pieteikumu, ievēro konfidencialitāti. Tomēr informācija par produkta nosaukumu un 
klasifikācijas īpašnieku tiks izpausta un ievadīta klasifikāciju datubāzē saskaņā ar 13. nodaļas noteikumiem. 
 
4. TIESĪBAS IZMANTOT KLASIFIKĀCIJAS UZLĪMI 
Tiesības izmantot klasifikācijas uzlīmi nodrošina uzņēmumam, kas saņēmis klasifikāciju, tiesības nostiprināt 
uzlīmi uz klasificētā produkta un izmantot uzlīmi tirdzniecībā. Uzņēmumam ir jāizmanto spēkā esošais 
klasifikācijas simbols, kas ir reģistrēta prečzīme.  
  
5. IZMANTOŠANAS TIESĪBU DARBĪBAS TERMIŅŠ 
Klasifikācijas uzlīmes izmantošanas tiesību darbības termiņš ir trīs (3) gadi. Ja produkta sastāvs un ražošanas 
metodes nav mainījušās, klasifikāciju var atjaunot vēl uz trim (3) gadiem, iesniedzot atkārtotu pieteikumu, 
kuram nav jāpievieno pārbaudes rezultāti – ar nosacījumu, ka nav notikušas fundamentālas izmaiņas 
produktam noteiktajās nepieciešamajās pārbaudes metodēs un kritērijos. Gan jaunie, gan atjaunošanas 
pieteikumi vienmēr tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajām prasībām attiecībā uz produktam noteiktajām 
pārbaudes metodēm un kritērijiem. 
 
6. PIENĀKUMS INFORMĒT PAR PRODUKTA IZMAIŅĀM 
Izmantošanas tiesību īpašnieka pienākums ir savlaicīgi ziņot Celtniecības informācijas fondam RTS par 
paredzamajām izmaiņām produkta ražošanas metodēs, sastāvā u. c., ja šīs izmaiņas ietekmē produkta 
īpašības, uz kuru pamata tika piešķirta klasifikācija. Par klasificēto produktu kvalitātes kontroli ir atbildīga 
persona, kas iesniedz klasifikācijas pieteikumu. Materiāla ražotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu izmantota 
apstiprināta kvalitātes kontroles sistēma. 
 
7. ATBILDĪBA PAR KLASIFICĒTO PRODUKTU 
Klasifikācijas īpašnieks pilnībā garantē to, ka produkts atbilst visām ar klasifikāciju saistītajām prasībām. 
Celtniecības informācijas fonds RTS nav atbildīgs par to, vai klasificētie produkti vai produktu īpašības atbilst 
klasifikācijas īpašnieka sniegtajām ziņām. 
 
8. ZIŅOJUMS PAR KLASIFIKĀCIJAS UZLĪMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU VAI ATSAUKŠANU 
Gan Celtniecības informācijas fondam RTS, gan arī klasifikācijas īpašniekam ir tiesības paziņot par 
klasifikācijas un izmantošanas tiesību izbeigšanu, paziņojot par to trīs (3) mēnešus iepriekš. Celtniecības 
informācijas fondam RTS ir tiesības atsaukt klasifikāciju un tās izmantošanas tiesības, iepriekš par to 
nepaziņojot, gadījumos, ja tiesības tiek izmantotas neatbilstošā veidā vai kļūst zināms, ka vairs netiek 



nodrošināta atbilstība klasifikācijas piešķiršanas prasībām. Gadījumos, kad Celtniecības informācijas fondam 
RTS ir pamatoti iemesli aizdomām par to, ka produkts vairs neatbilst klasifikācijas prasībām, klasifikācijas 
īpašniekam ir jāiesniedz jauni pārbaudes rezultāti, kas apliecina atbilstību prasībām. 
 
9. PRODUKTA PĀRBAUDES 
 
9.1. Produkta pārbaudes pirms klasifikācijas 
Lai saņemtu klasifikāciju, apstiprinātā pārbaudes laboratorijā atbilstoši prasītajām metodēm ir jāveic produkta 
pārbaudes. 
 
9.2. Pārbaudes laboratorijas izvēle 
Materiālu emisijas paraugu izvēle, analīze un mērījumi ir jāveic kompetentā un neatkarīgā laboratorijā, kuru 
apstiprinājusi klasifikācijas darba grupa. Apstiprināto laboratoriju saraksts ir atrodams internetā. Pieteicējs ir 
atbildīgs par dokumentiem. 
 
9.3. Pārbaudes metodes 
Materiālu emisijas paraugu ņemšana, analīze un mērījumi ir jāveic atbilstoši norādījumiem šajā dokumentā: 

• Celtniecības materiālu emisijas klasifikācija: celtniecības materiālu ķīmisko un sensorisko pārbaužu 
protokols  

 
Produkti jāpārbauda attiecībā uz tālāk norādītajām īpašībām:  
 

• kopējās gaistošās organiskās sastāvdaļas TVOC,  
• formaldehīds HCOH,  
• amonjaks NH3,  
• kancerogēnās vielas,  
• aromāti. 

 
Izpētes ziņojumā ir jāietver informācija, kas norādīta parauga izpētes ziņojumā. 
 
10. MAKSAS 
 
10.1. Maksa par klasifikāciju 
Pieteicējam jāmaksā Celtniecības informācijas fondam RTS maksa par klasifikāciju, kā arī citas piemērojamās 
maksas. Maksas apmēru apstiprina Celtniecības informācijas fonds RTS. 
 
10.2. Pārbaudes maksa un izmaksas 
Pieteicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas rodas, veicot pieteikuma sagatavošanai nepieciešamās 
pārbaudes. Pieteicējs veic apmaksu par pārbaudēm tieši pārbaudes iestādē. 
 
11. KLASIFIKĀCIJAS UZLĪMES IZMANTOŠANA 
 
11.1. Produkta uzlīmes 
Uz produktiem, iepakojuma, produkta specifikācijām vai lietošanas instrukcijām ir jānostiprina emisijas klases 
uzlīme: M1, M2 vai M3, kas ir piešķirta produktam. Turklāt produkta specifikācijās arī jānorāda produktu 
izmantošanas un pielietošanas ierobežojumi, it īpaši attiecībā uz jebkādiem apstākļiem, kas varētu palielināt 
emisiju apjomu, piem.:  

• lietošanas jomas, piemērotība, 
• pamata prasības (mitrums, temperatūra), 
• iepriekšēja apstrāde,  
• darba drošība,  
• iepakojums,  
• transportēšana (iepakojums),  
• glabāšana (glabāšanas nosacījumi: iepakotā veidā, ietīts plastmasas plēvē utt.),  
• lietošanas un uzstādīšanas nosacījumi,  
• tīrīšanas norādījumi (prasības attiecībā uz mazgāšanas līdzekļa pH līmeni),  
• vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana. 

 
11.2. Produkta tirdzniecība 



Klasifikācijas uzlīmi var izmantot tikai klasificētā produkta reklamēšanai un tirdzniecībai. Klasifikācijas uzlīmi 
nedrīkst izmantot tirdzniecībā tādā veidā, ka to varētu attiecināt uz visu uzņēmumu kopumā vai arī uz tādiem 
produktiem, kam klasifikācija nav piešķirta. 
 
12. APELĀCIJAS PROCEDŪRA 
Pieteicēji, kas vēlas apstrīdēt Celtniecības informācijas fonda RTS lēmumu par klasifikācijas uzlīmes 
lietošanas tiesībām vai tās atteikumu, var iesniegt apelāciju rakstiskā veidā 14 dienu laikā kopš lēmuma 
saņemšanas dienas, nosūtot to Celtniecības informācijas fonda RTS ģenerāldirektoram, kas to pārsūtīs 
izskatīšanai Iekštelpu gaisa klasifikācijas komitejai (PT 17). 
 
13. KLASIFICĒTO PRODUKTU DATUBĀZE 
Celtniecības informācijas fonds RTS uztur un publicē datubāzi, kurā ietverta informācija par aktuālajiem 
klasificētajiem produktiem un lietošanas tiesību turētajiem. 
 
14. KLASIFICĒTO PRODUKTU PARAUGU PĀRBAUDES 
Klasificēto produktu kvalitāte tiek pārbaudīta, veicot paraugu pārbaudes. Pārbaudāmos produktus katru gadu 
pēc nejaušības principa izvēlas Iekštelpu gaisa klasifikācijas komiteja (PT 17).  
Celtniecības informācijas fonds RTS apmaksā gan paraugu pārbaudei izvēlēto produktu transportēšanu uz 
pārbaudes laboratoriju, gan arī pašas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti glabājas Celtniecības informācijas fondā, 
bet informāciju par pārbaužu rezultātiem saņem arī klasifikācijas īpašnieks. Paraugu pārbaužu rezultātus 
konfidenciāli izvērtē Celtniecības informācijas fonda klasifikācijas darba grupa, kurā ir trīs cilvēki. 
Ja parauga pārbaudē atklājas, ka netiek nodrošināta atbilstība klasifikācijas prasībām, klasifikācijas īpašnieks 
drīkst iesniegt pierādījumus tam, ka produkts atbilst prasībām; lai to veiktu, klasifikācijas īpašnieks trīs mēnešu 
laikā veic atkārtotas produkta pārbaudes, kuras pats apmaksā. Pretējā gadījumā uzlīmes izmantošanas 
tiesības tiek atceltas. 
 
15. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU IZMAIŅAS 
Šie noteikumi tika apstiprināti Celtniecības informācijas fonda RTS Iekštelpu gaisa klasifikācijas komitejas (PT 
17) sanāksmē 2014. gada 12. novembrī. Nepieciešamības gadījumā Iekštelpu gaisa klasifikācijas komiteja 
(PT 17) var šos noteikumus mainīt. 
 
ATSAUCES  
Classification of Indoor Environment (Iekštelpu vides klasifikācija), 2008 (LVI 05-10440 en)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


