


Satura rādītājs

I

Vadlīnijas apritīgai būvniecībai (turpmāk - Vadlīnijas) ir 
sagatavotas, balstoties uz Eiropas Komisijas dokumentu 
“Aprites ekonomika – ēku projektēšanas principi”. 
Oriģinālais dokuments dod vispārīgus ieteikumus, 
savukārt, šajās Vadlīnijās ir pievienoti piemēri un specifiski 
ieteikumi, kas atbilst Latvijas un Rīgas kontekstam.

Vadlīniju mērķis ir sniegt zināšanas un praktisku atbalstu 
aprites ekonomikas principos balstītu ēku būvniecībā, 
uzturēšanā, renovācijā un nojaukšanā, kā arī ēku un 
būvniecības jomas pārvaldībā gan Rīgas, gan citu Latvijas 
pašvaldību departamentu, iestāžu un kapitālsabiedrību 
iepirkumu speciālistiem un citiem ar būvniecības jomu 
saistītiem esošiem un topošiem speciālistiem, kā arī 
iedzīvotājiem.

Vadlīnijas sagatavoja SIA “NOMAD architects” sadarbībā ar 
Aivaru Vilgutu (Oslotre), Miķeli Putrāmu (MADE arhitekti), 
Ievu Kalniņu (Rīgas enerģētikas aģentūra), Guntu Biķi 
(Valsts Darba inspekcija) Jeļenu Trokšu (Swedbank), 
Aldi Sirmaču (REHAU), Juri Dambi (Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde) pēc Rīgas pašvaldības aģentūras 
“Rīgas enerģētikas aģentūra” pasūtījuma.

Vadlīnijas izstrādātas ar Eiropas Savienības starpreģionu 
sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam 
finansiālu atbalstu projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku 
pilsētbūvniecībā (URGE)” ietvaros. Eiropas Komisija nav 
atbildīga par izstrādāto vadlīniju saturu.
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1IevadsTermini un saīsinājumi

1

AE

Atgriezeniskā būve(-s plānošana) 

BIM

C2C

EK

ES 

Ēkas lietotāja rokasgrāmata 

Ēkas pase

LCA 

LCC 

Level(s) 

Materiāli kā pakalpojums

MLCA

ZPI

aprites ekonomika

tāda būve, kura ir atgriezeniski sadalāma jeb izjaucama 
tās sākotnējās komponentēs

būves informācijas modelis vai būves informācijas 
modelēšana

no šūpuļa līdz šūpulim jeb materiālu vai ēku sertifikācija 
to pilnā dzīves ciklā, kur produkti jau plānošanas stadijā ir 
sagatavoti atkārtotai lietošanai vai pārstrādei

Eiropas Komisija

Eiropas Savienība

satur informāciju par ēkas lietošanas īpašībām, aprīkojuma 
pamācības kā arī padomus ēkas apritīgai uzturēšanai, 
piemēram, minot galvenos diziana principus, pamācību 
telpu pielāgošanai vai citu informāciju

fiziskas vai digitāls dokuments, kurā atrodama specifiska 
informācija par ēku, piemēram, tajā izmantotajiem 
materiāliem, to apjomu, savienojumiem, bieži ar mērķi 
veicināt ēkas apritīgumu un elementu vai materiālu 
atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi

dzīves cikla novērtējums (eng. Life Cycle Assessment)

dzīves cikla izmaksu aprēķins (eng. Life Cycle Costing)

Eiropas Komisijas brīvprātīga ēku atskaites sistēma 
ilgtspējas uzlabošanai

aprites ekonomikā balstīts risinājums ēku būvniecībai un 
uzturēšanai, kur piegādātājs saglabā kāda veida tiesības uz 
materiālu vai produktu, savukārt lietotājs vai īpašnieks to 
apmaksā atbilstoši kādam pakalpojumu biznesa modelim

vairāku dzīves ciklu novērtējums (eng. Multiple Life Cycle 
Assessment)

zaļais publiskais iepirkums

 ཝ Mērķis

Šī dokumenta mērķis ir informēt un atbalstīt būvniecības vērtību ķēdes dalībniekus, kā arī sniegt 
principus apritīgai ēku plānošanai. Vadlīnijās dotie principi ir sagatavoti, balstoties uz plašu zināšanu 
un informācijas apjomu. Vadlīnijas ir veidotas saskaņā ar EK Level(s) brīvprātīgo atskaites sistēmu 
ēku ilgtspējas uzlabošanai. Vadlīnijas īpaši atbalsta Level(s) 2. makromērķi: resursu efektīvi un 
apritīgi materiālu dzīves cikli.

Minētais makromērķis tiecas samazināt atkritumu apjomu, optimizēt materiālu izmantošanu un 
samazināt materiālu ietekmi uz vidi ēkas plānošanas fāzē un visā dzīves ciklā.

Dokumenta kontekstā ir svarīgi izprast un nošķirt divus dažādus materiālu aprites ciklus jeb 
plūsmas, kur viens norisinās biosfērā un otrs - tehnosfērā. Abas plūsmas var pārklāties, piemēram, 
kur materiāli var tikt gan izjaukti un atkalizmantoti, gan kompostēti, piemēram, koks pret koku 
savienojumos veidotās ēkas konstrukcijās. Bet plūsmas var arī nepārklāties, ja materiāla ilgmūžība 
vai strukturālās īpašības ir noteiktas sakarā ar ēkas tipoloģiju, piemēram, izvēloties tērauda 
konstrukcijas augstceltnēs, kur citu materiālu risinājumi šobrīd Latvijā esošajā normatīvajā 
regulējumāir limitēti. Pirmajā gadījumā, kur biosfēras un tehnosfēras plūsmas pārklājas, izvēloties 
bioloģiski noārdāmus materiālus, dažādu izjaukšanas un nojaukšanas tehniku izmantošana, lai 
arī var samzināt jaunu resursu ieguvi, tomēr ir diskutabla, jo nerada jaunus atkritumus. Savukārt 
otrajā gadījumā izjaukšanas un dekonstrukcijas metožu izmantošana ir īpaši svarīga, lai mazinātu 
potenciālo ietekmi uz vidi caur elementu un materiālu vairākkārtēju izmantošanu un pārstrādi.

Fig. 1   Materiālu plūsma aprites ekonomikā
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Makromērķi ir iespējams sasniegt caur konkrētiem mērķiem jeb “dzīves cikla rīkiem: scenāriji ēkas 
dzīves ilgumam, pielāgošanas spējai un izjaukšanai”. Vadlīnijās apkopoti minētie scenāriju virsraksti 
sekojoši:

a. Izturība: būves un elementu eksplutācijas plānošana, rosinot koncentrēšanos uz vidēju un 
ilgtermiņa dzīvescikla plānošanu nozīmīgākajiem būvelementiem, kā arī to saistītajiem 
uzturēšanas un nomaiņas cikliem, lielākoties par pamatu ņemot 50 gadus kā ēkas dzīves ciklu, 
atbilstoši EN 1990:2002; normatīvos saukta arī par ilgtspēju;

b.	Pielāgošana: paildzināt kopējo ēkas kalpošanas laiku vai nu atvieglojot paredzētā lietojuma 
turpmāku izmantošanu (labošana, atjaunošana, detaļu nomaiņa), vai caur iespējamām izmaiņām 
lietošanā nākotnē (pielietojuma maiņa);

c. Atkritumu	samazināšana	un	kvalitatīvas	atkritumu	apsaimniekošanas	sekmēšana:	veicināt ēkas 
elementu, komponenšu un daļu tālāku apritīgu izmantošanu, koncentrējoties uz atkritumu 
samazināšanu un iespējām atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei uz augstākas kvalitātes 
materiālu būves galvenajiem elementiem pēc ēkas nojaukšanas. Tas ietver centienus vērtību 
ķēdē veicināt:

1. resursu atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, tā, ka lielākā daļa materiāla vērtības tiek 
saglabāta un atgūta ēkas dzīves cikla beigās;

2. komponenšu dizaina un dažādu būvniecības metožu izmantošana, lai veicinātu 
materiālu atgūšanu otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei un izvairītos no kvalitātes    
pazemināšanas vai zaudēšanas.

 ཝ Dokumenta mērķauditorijas

Vadlīnijas ir veidotas būvniecības sektora dalībniekiem - tajā skaitā uzņēmējiem visā vērtību ķēdē, 
politikas veidotājiem, juridiskā un tehniskā atbalsta sniedzējiem. Šim dokumentam ir 7 mērķa grupas:

 ᛫ Ēku lietotāji, ēku pārvaldnieki un īpašnieki;
 ᛫ Dizaina komandas (ēku inženieri un arhitekti);
 ᛫ Būvnieki;
 ᛫ Būvizstrādājumu ražotāji;
 ᛫ Demontāžas un nojaukšanas komandas;
 ᛫ Investori, attīstītāji un apdrošinātāji;
 ᛫ Valdība, reglamentējošās institūcijas, pašvaldības iestādes.

 ཝ Dokumenta struktūra

Dokuments ir veidots pēc sekojošas struktūras:
1. Ievads;
2. Vispārējie principi;
3. Katrai mērķa grupai atbilstošie principi.
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Fig. 2   Principu darbības joma

Kā redzams diagrammā (Fig. 2), gandrīz visas mērķa grupas var veicināt konkrēto mērķu izturība, 
pielāgošanās spēja un atkritumu samazināšana sasniegšanu. Līdz ar to, integrēta pieeja vērtību ķēdē 
ir svarīga.

3. nodaļā aprites ekonomikas principi ir sadalīti apakšnodaļās katrai mērķa grupai. Lielākajā daļā 
nodaļu principi ir organizēti atbilstoši konkrētiem mērķiem: izturība, pielāgošanas spēja un atkritumu 
samazināšana. Mērķa grupai “Valdības, reglamentējošo institūciju, pašvaldību iestādes” piedāvātie 
principi ir strukturēti saskaņā ar pieeju Reglamentē / Īsteno / Veicini / Mērķtiecīgi investē.
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 ཝ Vispārējie principi

a. Aprites ekonomikas un ilgtspējīgu ēku 
dizaina principi ir attiecināmi uz visām vērtī-
bu ķēdē iesaistītajām pusēm.
Sadarbojieties	 ar	 visiem	 vērtību	 ķēdes	
dalībniekiem,	 tostarp	 būvju	 lietotājiem,	
investoriem	un	reglamentējošām	institūcijām.
 ᛫ Veiciniet izpratni un esošo standartu, 

shēmu, piemēru izmantošanu, kas ļauj 
iegūt holistiskāku dizainu un koriģējiet 
uzņēmējdarbības modeļus, lai iekļautu 
apritību būvniecībā;

Aprites ekonomikas īstenošanai nepieciešams 
izglītot attiecīgās jomas speciālistus - gan 
esošos, gan topošos;
 ᛫ Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā 

Cīrihē (ETH), arhitektūras studentiem ir 
pieejams dizaina kurss, kurā īpaša uzmanība 
tiek vērsta uz atkalizmantošanu un aprites 
ekonomikas principiem kopumā. Kursa 
iesākumā studenti iepazīstas ar demontāžas 
metodēm un tās pielieto reālā demontāžā. 
Vēlāk demontētie elementi un materiāli tiek 
izmantoti, lai būvētu 1:1 mērogā prototipus 
jaunām ēkām, to elementiem vai interjeram.

Fig. 3   Būvamateriālu demontāža

Kā lasīt šos principus:
a. Princips
Papildinošs	(-i)	skaidrojums	(-i)
 ᛫ Galvenās darbības, lai īstenotu principu.

Piemēri vai papildu informācija

     
Fig. 4 & 5   Materiāla sagatavošana atkalizmantošanai

 ᛫ Delftas Tehniskajā universitātē Nīderlandē 
tiek piedāvāti dažādi tiešsaistes atvērtie 
tālākizglītības kursi par aprites ekonomiku, 
piemēram, “Ievads aprites ekonomikā”, 
”Inženierdizains aprites ekonomikai”, 
“Aprites ekonomika ilgtspējīgai 
būvniecībai”, u.c. (vairāk	informācija:	https://
www.	online-learning.tudelft.nl/courses/)

Izpratnes veicināšana sabiedrībā palīdz veidot 
potenciālos būvniecības jomas klientus (gan 
privātos, gan juridiskos), kas izrādīs vēlmi pēc 
AE balstītu principu izmantošanas. Izpratnes 
veicināšanā svarīgi skaidrot ne tikai vides 
aspektus, bet arī sociālos un ekonomiskos, lai 
ilustrētu personīgos un īstermiņa ieguvumus 
ikkatram, kurš iesaistās vērtību ķēdē;
 ᛫ Amsterdamas pilsēta sadarbībā ar 

bezpeļņas organizāciju Circle	 Economy	
ir izveidojusi vietni, kas izskaidro aprites 
ekonomikas pamatus un pilsētas vīziju, 
kā arī sniedz detalizētu priekšstatu par 
nodarbinātības iespējām aprites ekonomikā, 
nozīmīgiem izglītības virzieniem, 
inovatīviem un vietējiem produktiem un 
pakalpojumiem. Vietne ir papildināta 
ar iespējām uzzināt sīkāk par dažādiem 
aktuāliem projektiem un iniciatīvām.                                                            
(vairāk	 informācija:	 https://journey.circle-
economy.com/circularamsterdam#156340)
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 ᛫ Ņujorkā ik gadu tiek rīkota aprites 
ekonomikas nedēļa, kurā caur pasākumiem 
un prezentācijām tiek uzrunātas dažādas 
mērķauditorijas, sākot ar pilsētas 
iedzīvotājiem, produktu izstrādātājiem un 
beidzot ar reglamentējošām institūcijām.  
(vairāk	informācija:	https://www.circularcityweek.
com)

 ᛫ Novembrī ikgadu norisinas Eiropas atkritumu 
samazināšanas nedēļa, kurā, iesaistot gan 
sabiedrību un skolas, gan arī uzņēmumus 
un publisko sektoru, īpaša uzmanība 
tiek pievērsta arī aprites ekonomikai.     
(vairāk	informācija:	http://www.ewwr.eu)

Aprites ekonomika ir balstīta sadarbībā, tādēļ 
dalīšanās ar pieredzi pēc atvērtās kopas principa 
ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu veiksmīgu aprites 
ekonomikas īstenošanu. Dalīšanās pieredzē 
var tikt risināta dažādos formātos, piemēram, 
prezentācijās, informatīvos bukletos un citās 
publikācijās kā arī ar atvērtas pieejas datiem par 
konkrētiem projektiem un to risinājumiem.
 ᛫ Piemērs atvērtas pieejas datiem par 

projektu ir Igaunijā izstrādāta koka 
moduļu būvniecības sistēma 369	 Pattern	
Buildings. Šajā sistēmā visa informācija, 
sākot ar strukturālajiem elementiem, to 
BIM modeļiem, plānošanas gidiem un citu 
informāciju, ir pieejama atvērtai lietošanai un 
tālākai attīstīšanai jebkuram interesentam. 
(vairāk	informācija:	https://patternbuildings.
com)

Fig. 6   Pattern Buildings sistēmas lietotāja rokasgrāmata

 ᛫ Piemērs atvērtas pieejas datiem par 
būvizstrādājumiem un to pielietojumiem 
ir Metsä	 Wood	 Open	 Source	 Wood 
platforma (vairāk	 informācija:	 https://
opensourcewood.com), kurā gan pats 
uzņēmums, gan jebkurš cits var dalīties 
ar dažādiem risinājumiem būvniecībā, 

izmantojot uzņēmuma produktus.

 ᛫ Piemērs atvērtās pieejas izdevumam par 
projektiem un arhitektūras risinājumiem 
ir uzņēmuma Lendager izdotā grāmata 
Solution, kura uzņēmuma Linkedin profilā, 
sadalīta atsevišķās nodaļās, pieejama 
pilnā apjomā jebkuram interesentam, 
atklājot ne tikai informāciju par projektu 
LCA aprēķiniem, bet ietverot arī LCC un 
citus datus, kas attēlo aprites ekonomikas 
priekšrocības būvniecībā. (vairāk	informācija:	
https://www.linkedin.com/posts/lendager-
arkitekter_free-read-14-lca-results-upcycle-
windows-activity-6772790294812385280-
WgtK)

Fig. 7   Piemērs no grāmatas un tajā pasniegtās informācijas

 ᛫ Piemērs atvērtas pieejas datiem par 
aprites ekonomikā balstītu pubisko 
iepirkumu izstrādi ir Nīderlandes Apritīgu 
Iepirkumu Gids (vairāk	 informācija:	 https://
wegwijzer.gdci.nl/en/), kur detalizēti un ar 
piemēriem izklāstīts pilns iepirkuma cikls. 
Ir arī Dānijas pilsētas Alborgas piemērs ar 
apritīgu publisko iepirkumu bērnu rotaļu 
laukumam (vairāk	 informācija:	 http://
circularpp.eu/wp-content/uploads/2020/12/
CircularPlayground.pdf).  

Fig. 8   Nīderlandes apritīgu ieprikumu gids

https://online-learning.tudelft.nl/courses/
https://online-learning.tudelft.nl/courses/
https://journey.circle-economy.com/circularamsterdam#156340
https://journey.circle-economy.com/circularamsterdam#156340
https://www.circularcityweek.com
https://www.circularcityweek.com
http://www.ewwr.eu
https://patternbuildings.com
https://patternbuildings.com
https://opensourcewood.com
https://opensourcewood.com
https://www.linkedin.com/posts/lendager-arkitekter_free-read-14-lca-results-upcycle-windows-activity-6772790294812385280-WgtK
https://www.linkedin.com/posts/lendager-arkitekter_free-read-14-lca-results-upcycle-windows-activity-6772790294812385280-WgtK
https://www.linkedin.com/posts/lendager-arkitekter_free-read-14-lca-results-upcycle-windows-activity-6772790294812385280-WgtK
https://www.linkedin.com/posts/lendager-arkitekter_free-read-14-lca-results-upcycle-windows-activity-6772790294812385280-WgtK
https://wegwijzer.gdci.nl/en/
https://wegwijzer.gdci.nl/en/
http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2020/12/CircularPlayground.pdf
http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2020/12/CircularPlayground.pdf
http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2020/12/CircularPlayground.pdf
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 ᛫ Atvērtas pieejas dati LCA aprēķinu izprašanai 
pieejemi ar Ziemeļvalstu Ministru padomes 
un EIT	 Climate-KIC atbalstu izstrādātajā 
NoMu	Wood vietnē, kura orientēta tieši uz 
pašvaldību iestāžu darbu. (vairāk	informācija:	
https://nomuwood.com).

Fig. 9   NoMu Wood LCA kursa tēmu pārskats

 ᛫ Piemērojiet ISO standartus DfD/A (ISO20887), 
Level(s) un citas vadlīnijas, kā arī veiciniet 
sākotnējo izpēti pirms ēkas plānošanas.

Standartu un vadlīniju izmantošana palīdz 
samazināt plānošanas laiku, kā arī sniedz 
padomus pilna aprites cikla īstenošanai soļos, 
kas konkrētajam vērtību ķēdes dalībniekam var 
būt sveši;
 ᛫ ISO 20887:2020 (vairāk	 informācija:	 https://
www.lvs.lv/lv/products/145346) 

 ᛫ Level(s) (vairāk	 informācija:	 https://
ec.europa.eu/environment/levels_lv)

 ᛫ Ēku nojaukšanas vai renovācijas atkritumu 
auditia vadlīnijas (vairāk	informācija:	https://
ec.europa.eu/docsroom/documents/31521)	

 ᛫ Apritīga Zaļā Publiskā iepirkuma vadlīnijas 
un labie piemēri (vairāk	informācija:	https://
ec.europa.eu/environment/gpp/circular_
procurement_en.htm)

 ᛫ Piemērot zaļā publiskā iepirkuma prasības 
un kritērijus projektēšanai, būvdarbiem 
un apsaimniekošanai (vairāk	 informācija:	
https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-
zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-
piemerosanas-kartiba)

Šo sistēmu izmantošana veicina salīdzināmu 
projektu, produktu un piemēru kopumu 
izveidošanos, kas savukārt veicina vadlīniju, 
standartu, iepirkuma un citu dokumentu 
uzlabošanu caur atgriezeniskās saites principu.
 ᛫ Nīderlandes valdība 2013. gadā izstrādāja 

un uzsāka Apritīga publiskā iepirkuma 
zaļo kursu Circular	 Procurement	 Green	
Deal, lai veicinātu pāreju uz aprites 
ekonomiku. Programmas ietvaros trīs 
gadu laikā, sadarbojoties gan privātajam, 
gan publiskajam sektoram, tika izstrādāti 
80 apritīga iepirkuma pilotprojekti. Gūtā 
pieredze tika tālāk veiksmīgi izmantota 
valdības plānu un ceļakaršu izstrādē, kā 
arī rezultējošie iepirkumi, to atziņas un 
analīze ir publiski pieejami un izmantojami 
turpmāku iepirkumu dokumentu izstrādē 
(vairāk	 informācija:	 https://www.pianoo.nl/
en/sustainable-public-procurement/spp-
themes/circular-procurement)

 ᛫ Papildus pieejams arī Eiropas Komisijas 
izveidots apritīga pubiskā iepirkuma un labo 
piemēru gids (vairāk	 informācija:	 https://
ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
Public_procurement_circular_economy_
brochure.pdf)

b. Izdarot ilgtspējīgas izvēles, jāņem vērā 
kopējās dzīves cikla izmaksas, finanšu un 
nefinansiālā atdeve no ieguldījumiem.
Vērtību	ķēdes	dalībnieki	galvenokārt	reaģē	uz	
finansiālajiem	 stimuliem.	 Tos	 vajag	 pielāgot	
katrai	situācijai.
 ᛫ Aplūkojiet finanšu aspektus caur pilnu 

dzīves cikla perspektīvu un līdz ar to veiciet 
kumulatīvu izmaksu aprēķinu, ņemot vērā 
izmaksas, ieņēmumus un atlikušo vērtību;

Būvniecības dzīves cikla izmaksu aprēķinam ir 
pieejami dažādi kalkulatori, tajā skaitā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātais, kas pieejams	 šeit:	 https://www.
varam.gov.lv/ lv/buvniecibas-dzivescikla-
izmaksu-lcc-aprekina-kalkulators

 ᛫ Apsveriet scenārijus, kuros paredzamās 
izmaksas par jauniem materiāliem, mēbelēm 
un atkritumu likvidēšanu ir ievērojami 
augstākas nekā faktiskās izmaksas un 
kurā atsevišķus elementus varētu pārdot 
otrreizējai izmantošanai un/vai otrreizējai 
pārstrādei.

Augstākas sākotnējās izmaksas par 
kvalitatīvākiem, ērtāk lietojamiem vai aprites 
ekonomikai piemērotiem produktiem / 
pakalpojumiem nepieciešams apskatīt no pilna 
dzīvescikla skatpunkta. Bieži izmaksas iespējams 
kompensēt a) ar ēkas ērtāku un lētāku uzturēšanu; 
b) caur zemākām atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksām (pārstrāde); c) ar līdzekļu atgūšanu, 
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materiālus pārdodot atkārtotai izmantošanai.

Ja augstākas sākotnējās izmaksas nav 
pieļaujamas, nepieciešams apsvērt citus 
finansēšanas modeļus, piemēram, “produkts kā 
pakalpojums” principu. Produktu pakalpojuma 
sistēmai ir divi finansēšanas formāti, kur pirmais 
balstās maksājumā par katru lietošanas reizi, kas 
nozīmē, ka iepircējs maksā par pakalpojumu, bet 
produkts ir piegādātāja īpašumā. Otrais formāts 
balstās veiktspējā, kas nozīmē, ka iepircējs maksā 
piegādātājam ne tikai par produkta lietošanu, 
bet arī par uzturēšanu.
 ᛫ Karaliskā Shipholas Amsterdamas lidostā 

viss apgaismojums uzstādīts balstoties uz 
“produkts kā pakalpojums” principa. Esošās 
instalācijas pieder “Philips” uzņēmumam, 
kurš iznomā konkrētās instalācijas lidostai 
un nodrošina to uzturēšanu. Lai samazinātu 
uzturēšanas izmaksas un uzlabotu produktu 
potenciālu pēc lietojuma tikt pārstrādātiem 
vai atkalizmantotiem, “Philips” izstrādāja 
speciālu dizainu, kas ļauj nomainīt ne tikai 
veselus elementus, bet arī to komponentes, 
tādā veidā pagarinot elementu dzīvescilku, 
samazinot aktritumus un uzlabojot kopējo 
kvalitāti. (vairāk	 informācija:	 https://www.
signify.com/global/our-company/news/
press-release-archive/2015/20150416-
philips-provides-light-as-a-service-to-
schiphol-airport)

Fig. 10   Apgaismojums Shipolas lidostā

c. Katram uzņēmējam piegādes vai vērtību 
ķēdē jābūt dzīvotspējīgam biznesa modelim 
vai tāds jāattīsta.
Ir	 jābūt	 vai	 ir	 jāveido	 uzticams	 otrreizējo	
produktu	un	materiālu	tirgus.

 ᛫ Lai nodrošinātu ilgtermiņa vīziju un atbalstītu 
ēku īpašniekus lēmumu pieņemšanā, 
ir nepieciešams labvēlīgs normatīvais 
regulējums un stimuli (piemēram, publiskais 
iepirkums), inovatīvi un apritīgi uzņēmumi, kā 
arī finanšu modeļi.

Viens no vērtīgākajiem rīkiem apritīgām un 
ilgtspējīgām ēkām ir zaļais publiskais iepirkums.
 ᛫ Pēc Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas iniciatīvas Latvijas 
Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar 
ekspertiem ir piedāvājusi Zaļā publiskā 
iepirkuma prasībās ēku projektēšanai un 
būvniecībai ieviest jaunu punktu par jaunā 
būvniecībā vai pārbūvē paredzētiem un 
izmantotiem atgūtajiem materiāliem vai 
komponentēm. (vairāk	 informācija:	 https://
www. latv i jasbuvnieki . lv/wp-content/
uploads/2021/12/libp-varam-buvniecibas-
zpi.pdf)

Fig. 11   Atkārtoti izmantotu materiālu kritērijs un pārbaude

 ᛫ Publiskā iepirkuma ilgtspējas un apritīguma 
kritērijus ir ieviesusi Nīderlande. Iespējamie 
kritēriji, to novērtēšana un paskaidrojumi 
atrodami šeit:	https://www.mvicriteria.nl/en .

Fig. 12   Fragments no Nīderlandes apritīga publiskā iepirkuma kritērijiem ēkām
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 ᛫ PVC logu uzņēmums REHAU Latvija 
pieņem citu PVC logu ražotāju atgriezumus, 
lai nodrošinātu pārpalikumu nodošanu 
pārstrādei un izmantošanai jounos PVC 
logos. Nākotnē plānots izvērst pieņemšanas 
sistēmu un paplašināt ar iespēju nodot 
arī lietotos PVC logus pārstrādei. Šādas 
iniciatīvas ir pieejamas, piemēram, Vācijā, 
kur uzņēmums VEKA bez maksas pieņem 
atpakaļ lietotus logus un tos pārstrādā jaunu 
produktu ražošanā.

 ᛫ Būvmateriālu maiņas punktu ieviešana 
pilsētās un to apkaimēs var palīdzēt 
ieviest aprites ekonomikas principus arī 
privātajā sektorā. Vadlīnijas un ieteikumus 
būvmateriālu maiņas punkta izveidei ir 
iespējams saņemt sazinoties ar Rīgas 
enerģētikas aģentūru.

d. Principi ir jāpiemēro, ņemot vērā 
proporcionalitāti - ieguvumiem vajadzētu 
būt augstākiem nekā izmaksām.
Svarīgi	 ir	 apsvērt	 radīto	 slogu	 un	 izmaksas	
uzņēmējiem,	lai	sekotu	šiem	principiem.
 ᛫ Uzņēmējiem jānosaka prioritāte tiem 

principiem, kuri ir visbūtiskākie un rada 
visaugstākos ieguvumus un zemākās 
izmaksas;
 ᛫ Jāņem vērā ārējā ietekme, vērtējot izmaksas 

un ieguvumus.

e. Ir nepieciešamas labākas zināšanas 
par celtniecības metodēm, lai sekmētu 
dekonstrukciju un vairotu ēkas izturību un 
pielāgošanās spējas.
Darbiniekiem	visos	 vērtību	ķēdes	posmos	 ir	
jābūt	 atbilstošām	 prasmēm	 un	 motivācijai,	
lai	 piemērotu	 šīs	 prasmes	 un	 izmantotu	
atbilstošus	darbarīkus.
 ᛫ Inženieriem, arhitektiem, būvuzņēmumiem 

jānodrošina darbinieku drošība un jādomā 
par nojaukšanas/renovācijas iespējamību;

Aprites ekonomikas principiem jābūt 
paredzētiem jau projekta agrīnajās koncepta 
stadijās, kas atvieglos un padarīs drošākus 
nojaukšanas vai renovācijas darbus;
 ᛫ Būvniecības nozarē ir viens no augstākajiem 

rādītājiem nelaimes gadījumiem darbā, 
aprites ekonomikā balstīta renovācija 
vai nojaukšana potenciāli var prasīt 
lielāku apjomu manuāla darba materiālu, 
konstrukciju un elementu demontāžai, lai 

Ēku dzīvescikla aprēķinu (LCA) veikšanas 
obligāta prasība veicina gan materiālu atkārtotu 
izmantošanu, gan arī aktīvāku koka un citu 
dabīgo materiālu izmantošanu ēku būvniecībā 
un pieskarās apritīgai materiālu plūsmai no 
biosfēras skatupunkta.
 ᛫ Somijā no 2025. gada ēkām būs obligāti 

jāveic dzīvescikla aprēķini, tajā pat laikā tiek 
veicināta ēku uzturēšana un atjaunošana, 
kas paildzina to eksplutācijas laiku, 
piešķirot finansējumu līdz 4000 Eur dzīvokļa 
energorenovācijai. (vairāk	 informācija:	
h t tps : / /va l t ioneuvosto . f i /en/mar in/
government-programme/housing-policy)

 ᛫ Līdzīgas iniciatīvas atrodamas arī Dānijā, 
kur ēku dzīvescikla aprēķini kļūs obligāti 
no 2023. gada, kā arī pārējās Ziemeļvalstīs 
šāda prasība kļūs obligāta tuvākajos gados. 
2020.gada Ziemeļvalstu koka būvniecībai 
labvēlīga normatīvā regulējuma apkopojums 
pieejams	 šeit:	 https://norden.diva-portal.
org/smash/get/diva2:1518081/FULLTEXT01.
pdf .

 ᛫ Inovatīvi, apritīgi biznesa modeļi, piemēram, 
atpakaļpieņemšanas (“take-back”) biznesa 
modelis vai “produkts kā pakalpojums” 
biznesa modelis var piedāvāt interesantus 
risinājumus produktiem un sistēmām;

 ᛫ Latvijā atrodams piemērs ir uzņēmums 
“Tenapors”. Tas no uzņēmumiem pieņem 
būvniecībā izmantojama putupolistirola (EPS) 
atgriezumus un no tā ražo jaunus materiālus. 
Savukārt, uzņēmums “ThermoWhite” 
pieņem atgriezumus, pārpalikumus vai 
jau izmantotu putupolistirolu un no tā 
radītus iepakojumus jebkurā apjomā gan 
no uzņēmumiem, gan privārpersonām. 
Nodotajam materiālam ir jābūt samērā tīram, 
bez javu vai līmju piejaukumiem, kas ļauj to 
izmantot jaunu siltumizolācijas materiālu 
ražošanā. Šādi risinājumi palīdz samazināt 
būvniecības atkritumu izvešanas izmaksas, 
tajā pat laikā samazinot jaunu resursu ieguvi 
un no tā izrietošās ietekmes uz vidi sekas, ko 
EPS kā naftas produktu materiāls sevī nes.

Fig. 13 EPS atgriezumi
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maksimāli mazinātu radītos bojājumus un 
paaugstinātu elementu atkalizmantošanas 
iespējas. Lai arī liela daļa risku ir mazināmi 
ievērojot vispārpieņemtus darba drošības 
nosacījumus, drošību iespējams paaugstināt 
jau savlaicīgi projektējot ēkas drošai 
demontāžai.

a. Izvairieties no tādu materiālu izmantošanas, 
kuri ir viegli drūpoši vai lūstoši un rada 
putekļus, kuru ieelpošana var radīt veselības 
draudus būvniekam vai demontētājam;

b. Izvarīties no kairinošu materiālu 
izmantošanas;

c. Izvēlieties atbilstošus konstrukciju materiālu 
slāņus, kas samazina mitruma piekļuvi 
konstrukcijām un ļauj tām izžūt, ja mitrums 
tomēr ir piekļuvis, kā arī nodrošiniet ēkās 
atbilstošu gaisa apmaiņu, lai mazinātu 
sēnīšu risku;

d. Veiciet pirmsnojaukšanas auditus, lai 
identificētu bīstamos materiālus ēkā un 
nodrošinātu to demontāžu pirms tālāku 
darbu veikšanas;

e. Aktīvi iesaistot darba drošības koordinatoru 
jau projekta agrīnajā stadijā, iespējams 
savlaicīgi identificēt un izvairīties no augstas 
bīstamības risinājumiem būvēs.

Nepieciešams izstrādāt labo piemēru vai 
paraugu apkopojumu dažādu demontējamu un 
izjaucamu konstrukciju risinājumiem, kas atbilst 
spēkā esošajiem standartiem, lai samazinātu 
projektēšanas laiku un no tā izrietošās izmaksas.
 ᛫ Grāmatā Manual	 of	 Recycling apkopoti 

piemēri izjaucamiem savienojumiem, kas 
atbilst Vācijā spēkā esošiem standartiem 
(Fig. 14). 

 ᛫ Investējiet līdzekļus darbinieku zināšanu un 
prasmju celšanai;

Augstākajām izglītības iestādēm, mūžizglītības 
centriem, kā arī būvniecības jomas profesionāļu 
asociācijām nepieciešams izstrādāt vai 
papildināt apmācību programmas, iekļaujot 
aprites ekonomikas principus.

 ᛫ Integrējiet dekonstrukcijas tehnikas gan 
praktikantu, gan darbinieku vispārējā 
apmācību sistēmā.

Veiksmīgai principu īstenošanai nepieciešams, 
ka visi iesaistītie dalībnieki, ne tikai nojaukšanas 
komandas, pārzina demontāžas tehnikas un ar 
to saistītās problēmas un risinājumus. Rezultātā 
plānotās ēkas, ražotie materiāli un izmantotās 
būvniecības metodes būs atbilstošas ēku ērtai 
dekonstrukcijai tās dzīvescikla beigās.

Fig. 14   Izjaucamu savienojumu piemēri

 ཝ Izturība

f. Ēku izturība ir atkarīga no labāka dizaina, 
uzlabotas būvizstrādājumu veiktspējas un 
informācijas koplietošanas.
Strukturālajiem	 elementiem,	 pēc	 iespējas,	
jāsaglabājas	 tik	 ilgi,	 cik	 ēkai.	 Ja	 tas	 nav	
iespējams,	 piemītošās	 novecošanās	 vai	
paredzamu	 prasību	 izmaiņu	 dēļ	 (piemēram,	
IT	infrastruktūra),	elementiem	jābūt	atkārtoti	
izmantojamiem,	 pārstrādājamiem	 vai	
noņemamiem.
 ᛫ Dodiet priekšroku būvsistēmām, kas iekļauj 

aprites ekonomikas pieeju. Piemēram, 
sistēmām jābūt viegli uzturamām, labojamām 
un nomaināmām, jo tas pagarina ēkas dzīves 
ciklu;

Sistēmu ērtu uzturēšanu, labošanu un 
nomainīšanu iespējams sasniegt izvēloties 
maksimāli atsegtas sistēmu instalācijas
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 ᛫ “ABT Damen Delftech” biroju ēka Delftā, 
Nīderlandē veidota tā, ka katra komponente, 
sākot ar starpsienām un beidzot ar ēkas 
instalācijām, izvietotas neatkarīgi no nesošās 
betona konstrukcijas tā, lai tās varētu 
demontēt vai pārveidot, neradot bojājumus 
apkart esošajiem elementiem

Fig. 15   ABT Damen Delftech ēka

Fig. 16   ABT Damen Delftech ēkas instalācijas

 ᛫ Lūdziet detalizētu informāciju par produktiem, 
materiāliem un ēku dizainu no to ražotājiem, 
pārdevējiem un dizaineriem. Saglabājiet, 

aktualizējiet un dalieties informācijā, lai tā 
būtu derīga un nozīmīga visā ēkas dzīves 
cikla laikā.

Svarīgi izvelēties informācijas uzglabāšanas 
formātu tādu, kas būtu pieejams neatkarīgi no 
programmatūru vai tehnoloģiju izmaiņām, kā arī 
uzglabāt to tā, lai būvniekam vai ēkas lietotājam 
būtu ērta piekļuve attiecīgajai informācijai.
 ᛫ Dānijas uzņēmums Komproment ir sertificējis 

savus fasādes apdares produktus atbilstoši 
C2C sertifikācijai (“no šūpuļa līdz šūpulim”, 
kas nozīmē, ka produkti tiek ne vien ražoti 
jau izvēloties apritīgas materiālu plūsmas, 
bet arī sagatavoti tālākai apritei pēc to 
eksplutācijas beigām. Vairāk	 informācija	
pieejama	šeit:	https://www.c2ccertified.org) 
un katram produktam līdzi izsniedz produkta 
pasi, kura iegravēta alumīnija plāksnītē un 
paredzēta instalēšanai ventilējamās fasādes 
latojuma slānī (vai citā, uzskatāmā vietā) no 
puses, kuras visērtāk būtu sākt demontāžu. 
Attiecīgi, demontāžas brīdī produkta 
informācija tiktu atklāta attiecīgajai personai.

Fig. 17   Komproment produkta pase

Fig. 18   Produkta pases iestrāde ventilējamās fasādes slānī
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Apsveriet iespēju izstrādāt ēkas lietotāja 
rokasgrāmatu, kurā īsi aprakstīti galvenie 
ēkā izmantotie materiāli, izmantotās aprites 
ekonomikas stratēģijas un ieteikumi ēkas 
uzturēšanai un dekonstrukcijai.
 ᛫ Šobrīd Latvijā jau ir pieejamas individuālas 

ēku eksplutācijas rokasgrāmatas, kuras tiek 
izdotas sociālo dzīvokļu iemītniekiem. Pēc 
līdzīga principa, papildinot gan esošās, gan 
izveidojot jaunas arī citām ēku kategorijām, 
ir iespējams informēt ēkas lietotāju par 
apritīgu ēkas uzturēšanu, ēkā atrodamajiem 
materiāliem un citiem svarīgiem aspektiem.

Fig. 19   Rīgas pilsētbūvnieka un VELVE izdota sociālā dzīvokļa eksplutācijas 
rokasgrāmata

 ཝ Pielāgošanas spēja

g. Attīstiet jaunu dizaina kultūru, nepieļaujot 
pāragru ēku nojaukšanu.
 ᛫ Paredziet izmaiņas prasībās;

Plānojot ēku, tās elementus un sistēmas, 

paredziet iespēju nākotnē uzlabot atsevišķus 
elementus vai sistēmas.
 ᛫ Vācijā, Augsburgā modulārai biroju ēkai 

sistēmas izvietotas atvērtā veidā, ļaujot tās 
labot, nomainīt vai uzlabot ēkas eksplutācijas 
laikā, netraucējot un nemainot citas ēkas 
konstrukcijas.

Fig. 20   Interjēra skats ar atvērta veida instalācijām

 ᛫ PATCH22 dzīvokļu ēkā Nīderlandē 
komunikācijas dzīvokļos ir izvietotas paceltā 
grīdas slānī, kuru iespējams atvērt. Ēkas 
galvenās komunikācijas izvietotas paceltā 
grīdā gaiteņos, kuru piekļuves atvieglošanai 
izmantotas nestiprinātas betona plāksnes. 
Rodoties jaunām vajadzībām, ēkas 
iedzīvotāji var ērti pievienot jaunas 
instalācijas. Paceltās grīdas sistēma arī 
nodrošina iespēju viegli apvienot vai sadalīt 
dzīvokļus. Pie šī risinājuma jārēķinās ar 
lielāku starpstāvu augstumu un attiecīgi 
augstāku ēku kopumā.

Fig. 21   PATCH22 griezums

https://www.c2ccertified.org
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Fig. 22   PATCH22 instalāciju slānis pārsegumā

Fig. 23   Gaitenis ar atveramu grīdas segumu

 ᛫ Nodrošiniet ēkas pielāgošanas un 
transformācijas iespējas, kas piemērotas 
ērtākai lietošanai, atkārtotai izmantošanai, 
izmantošanas veida maiņai, kā arī paredzot 
apritīgus risinājumus dzīves cikla beigās un 
nākamajiem dzīves cikliem gan ēkai kopumā, 
gan atsevišķām tās sastāvdaļām.

Apsveriet ēkas demontāžas metodes un to 
izmaksas jau plānošanas un būvniecības laikā, 
lai dzīvescikla beigās būtu pieejami ekonomiski 
izdevīgi un ērti risinājumi, kas nodrošinātu 
ēkas elementu vai materiālu atgūšanu augstā 
kvalitātē.
 ᛫ Bulding	 d(emountable) ēka Delftas pilsētā 

Nīderlandē, kur, izņemot ēkas pamatus, 
netiek izmantoti mitrie savienojumi un tie ir 
modulāri, nodrošinot vieglu atvēršanu vēlāk. 
Piemēram, starpstāvu pārsegumi ir pildīti 
ar granti, nodrošinot masīva starpstāva 

īpašības, kā arī nodrošinot katra elementa 
un materiāla atsevišķu demontāžu. Vairāk 
informācija par ēku un tās detaļu rasējumi 
pieejami	 šeit:	 https://www.cepezed.nl/files/
publications/building-demountable-eng.
pdf .

Fig. 24   Building d(emountable) biroju ēka

Fig. 25   Ēkas starpstāvu pārseguma pildījums ar kartona šūnām un granti

 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu

h. Izvēlieties produktus un sistēmas tā, lai 
tos varētu viegli atkalizmantot, labot vai 

14

pārstrādāt.
Pārstrādājot	vēlams,	lai	produkti	un	sistēmas	
tiktu	pārstrādāti	uz	produktu	vai	materiālu	ar	
augstāku	vērtību.
 ᛫ Aprites ekonomikā produkta vērtība un citi 

aspekti netiek apskatīti tikai viena dzīvescikla 
ietvaros (LCA), bet arī no vairāku dzīvesciklu 
aspekta (MLCA).

Izvēlieties produktus, kuri ne tikai izgatavoti 
no jau pārstrādātām izejvielām, bet arī kuru 
parstrāde vai atkalizmantošana ir iespējama 
konkrētajā valstī vai reģionā. Bieži produkti 
tiek marķēti kā “pārstrādājami”, kas attiecas 
tikai uz ražotājvalsti, tādēļ nepieciešams 
pārliecināties vietējā tirgū par konkrēto produktu 
atkalizmantošanas un pārstrādes iespējām. 
Informācijas ērtākam pārskatam izstrādājiet 
publiskas pieejas apkopojumus, kas atspoguļo 
materiālu atkalizmantošanas un pārstrādes 
iespējas valstī vai reģionā.
 ᛫ Briseles Ilgstpējīgas būvniecības gids 

piedāvā pārskatu par biežāk lietotajiem 
būvmateriāliem un to parametriem, tajā 
skaitā informāciju par materiālu pārstrādes vai 
citām atkritumu apsaimniekošanas iespējām 
vietējā reģionā (vairāk	 informācija	 :	 	https://
www.guidebatimentdurable.brussels/fr/
accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-
add=89#) .

Fig. 26   Piemērs par materiālu apsaimniekošanas iespējām

Materiālu piemēri, kuru pārstrāde vai otrreizēja 
izmantošana var būt apgrūtināta, balstoties 
to instalācijas specifikā vai valstī pieejamajā 
atkritumu apsaimniekošanas tīklā: 
 ᛫ Tapetes, kuru instalācijai nepieciešama 

līme. Nojaukšanas procesā nav iespējams 
materiālu viegli atdalīt un tas tiek saplēsts;

 ᛫ Ekstrudēts putupolistirols (XPS) lielākoties 

tiek sadedzināts vai apglabāts, lai arī 
pārstrādes iespējas pastāv, tās nav 
ekonomiski izdevīgas materiāla zemā svara 
un citu piemaisījumu (piemēram līmes vai 
apmetuma palieku) dēļ. Pārstrādes gadījumā 
materiāls tiek pārvērsts granulātā, kuru vairs 
neizmanto ēku siltināšanai, rezultātā neradot 
iespēju jauna materiāla ražošanai no jau 
vienreiz apritē esošām izejvielām;

 ᛫ PVC logi, lai arī citviet Eiropā ir pieejama jau 
lietotu logu pārstrāde, Latvijā šobrīd šādas 
iespējas nav;

 ᛫ Tonēts stikls tāpat kā parasts stikls ir 
pārstrādājams, bet tā izmantošanai jaunu 
produktu ražošanā ir zems pieprasījums, 
kas izskaidrojams ar grūtībām nodrošināt 
vienādu toni un parametrus jaunajam 
produktam;

 ᛫ Melnas krāsas plastmasu atkritumu 
apsaimniekotājiem ir grūti nodalīt no 
kopējās atkritumu plūsmas.

 ᛫ Izmantojiet viegli demontējamus elementus 
un produktus;

EK Level(s) ietvars piedāvā pārskatu par 
metodēm, kuras padara ēkas un to elementus 
viegli demontējamus un izjaucamus. (vairāk	
informācija:	 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/
product-bureau//sites/default/files/2021-11/
UM3_Indicator_2.4_v.2.0_clean_20.07.2021.pdf	 )        
Piedāvāto metožu tulkojumu skatīt nākamajā 
lappusē (Fig. 27).

 ᛫ Nosakiet iepirkumu līgumos, ka atkritumi 
jāšķiro uz vietas, lai atvieglotu to pārstrādi;

Atkritumu šķirošana uz vietas ļauj savlaicīgi atdalīt 
piesārņojumu, saglabājot augstas kvalitātes 
materiālu un samazina materiāla bojājumus, kuri 
varētu rasties transportējot sajauktā formā;
Uz vietas šķirotiem materiāliem ir iespēja rast 
iespēju pārstrādei un atkārtotai izmantošanai 
esošās teritorijas ietvaros, kas ļauj samazināt 
transporta izmantošanu un jaunu materiālu 
ieguvi.

 ᛫ Izmantojiet vienkāršus un pārstrādājamus 
produktus un izvairieties no 
kompozītmateriāliem, kuru pārstrāde var būt 
apgrūtināta.

https://www.cepezed.nl/files/publications/building-demountable-eng.pdf
https://www.cepezed.nl/files/publications/building-demountable-eng.pdf
https://www.cepezed.nl/files/publications/building-demountable-eng.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=89#
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=89#
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=89#
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=89#
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-11/UM3_Indicator_2.4_v.2.0_clean_20.07.2021.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-11/UM3_Indicator_2.4_v.2.0_clean_20.07.2021.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-11/UM3_Indicator_2.4_v.2.0_clean_20.07.2021.pdf
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L1.4. Būtisku dizaina konceptu kontrolsaraksts

Sekojošie dizaina demontāžai koncepti ir identificēti aptaujās ar jomas speciālistiem, literatūras 
pētījumos un būvju sertifikācijas rīkos. Tie sniedz bāzi vieglāk demontējamu ēku dizainam un var 
sniegt ilgtermiņa uzlabojumus to vides / ekoloģiskajai efektivitātei.

Fig. 27   Piemērs no Level(s) ietvara dizaina principu kontrolsaraksta 
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 ཝ Izturība

1. Samaziniet kopējās īpašuma izmaksas laika 
gaitā.
Īpašniekiem	 un	 ēku	 lietotājiem	 ir	 svarīgi	
kopējie	un	ilgtermiņa	apsvērumi.
 ᛫ Samaziniet kopējās izmaksas par 

kvadrātmetru;
Dodiet priekšroku tādām aprites ekonomikas 
stratēģijām, kas samazina uzturēšanas izmaksas, 
piemēram, ērtāku remontējamību, elementu 
nomaiņu vai funkcionālo pielāgošanas spēju un 
resursu patēriņu (ūdens, enerģija, atkritumi).

 ᛫ Izmantojiet rīkus un metodes, lai izceltu ēkas 
vērtību.

Ēkas, kuras ir iespējams pielāgot dažādiem 
lietojuma scenārijiem ir iespējams ekspluatēt 
ilgāku laiku. Ja izmaiņas ir viegli veicamas, ēkas 
vērtība saglabājas augsta un nav ekonomiska 
pamatojuma veikt ēkas nojaukšanu.
 ᛫ Herzog	&	de	Meuron daudzstāvu atomašīnu 

stāvvieta tika plānota ar dažāda augstuma 
stāviem un pielāgojamu stāvu plānojumu, 
paredzot vietu ne tikai automašīnām, bet arī 
iespēju pasākumiem, koncertiem un citām 
sociālām un komerciālām aktivitātēm.

Fig. 28   Autostāvvietas dažādi aizpildītie stāvi 

2. Veiciniet izturību eksplutācijas laikā.
 ᛫ Nodrošiniet stimulus, izmantojot līgumus, 

kas balstīti ēkas veiktspējā, veicinot ēkas 
optimālu izmantošanu.

Piemeklējiet konkrētajam projektam atbilstošu 
līgumu ar produktu vai sistēmu piegādātāju, kur, 
lai sasniegtu instalāciju ilgmūžību, piegādātājs 
saglabā atbildību par pakalpojumu, produktu 
vai uzturēšanu (Fig. 31).

3. Veiciet pienācīgu ēkas un tās sastāvdaļu 
uzturēšanu, lai samazinātu ekspluatācijas 
izmaksas.
Ēkas	 dzīves	 ciklu	 var	 pagarināt,	 uzturot	 un	
remontējot	 ēku,	 tajā	 pat	 laikā	 samazinot	
jaunu	 resursu	 ieguvi	 un	 atkritumu	 radīšanu.	
Informācija	 un	 vadlīnijas	 palīdz	 panākt	
pienācīgu	 uzturēšanu	 un	 lietošanu,	 lai	
sasniegtu	šos	mērķus.

Vēsturisku ēku uzturēšanā padomus iespējams 
gūt:
 ᛫ Koka	 Rīga (vairāk	 informācija:	 https://www.
kokariga.lv) piedāvā gan seminārus, gan 
cita veida informatīvus materiālus koka ēku 
īpašniekiem un lietotājiem ēku uzturēšanai 
un atjaunošanai.

Fig. 29  Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lietišķi padomi

 ᛫ Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 
(NKMP) (vairāk	 informācija:	 https://www.
nkmp.gov.lv/lv) piedāvā dažāda veida 
informatīvus materiālus un konsultācijas 
jebkura veida vēsturisku ēku īpašniekiem.

Fig. 30   NKMP materiāls par vēsturisku ēku uzturēšanu
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Fig. 31   Prudukts kā pakalpojums salīdzinājumā ar citiem līgumiem

 ᛫ Pielāgojiet un pārveidojiet ēku, 
atkalizmantojot tos elementus no kā tā ir 
būvēta;

 ᛫ Svartlamon rajonā Trondheimā, Norvēģijā 
vairākas ģimenes kopīgiem spēkiem 
uzbūvēja četru dzīvokļu koka ēku Selbukassa, 
lielāko materiālu daļu iegūstot pārvedot un 
demontējot tradicionālu norvēģu masīvkoka 
ēku.

Fig. 32   Selbukassa būvniecības stadijā Fig. 33   Selbukassa būvniecības noslēguma stadijā
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https://www.kokariga.lv
https://www.kokariga.lv
https://www.nkmp.gov.lv/lv
https://www.nkmp.gov.lv/lv
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 ᛫ Snøhetta	 Powerhouse	 Kjørbo Oslo, 
Norvēģijā ir samērīgs piemērs ēkas elementu 
atkalizmantošanai, saglabājot esošās ēkas 
tipoloģiju.

Fig. 34   Ēka pirms pārbūves - esošā stikla fasāde neatbilda mūsdienu 
energoefektivitātes prasībām

Fig. 35   Fasādē izmantotais stikls tika demontēts un atkalizmantots ēkas 
interjerā kā biroja telpas atdalošie stikla elementi

Fig. 36   Atjaunotās ēkas logiem tika izmantots jauns un energoefektīvāks 
risinājums

 ᛫ Maurer	 United	 Architects	 Superlocal	
projekts Nīderlandē ir drosmīgs piemērs 
ēkas renovācijai, demontētos materiālus un 
elementus izmantojot jaunu ēku būvniecībā.

Fig. 37   Ēkas elementa demontāža

Fig. 38   Elementu novietne jaunu ēku būvniecībai

Fig. 39   Jaunu ēku būvniecība
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Fig. 40   Pabeigta renovācija un jaunas ēkas

 ᛫ Apsveriet inovatīvus apritīga biznesa 
modeļus un izstrādājiet vadlīnijas interjera 
elementiem (piemēram, paklāji, virtuves 
u.c.), to izvēles, uzstādīšanas, uzturēšanas un 
utilizācijas ziņā.

Dodiet priekšroku tādiem interjēra elementiem, 
kuri ir standartizēti, modulāri, remontējami un 
demontējami vai izjaucami.
 ᛫ Dāņu uzņēmums Reform piedāvā dizaina 

virtuves, kuras balstītas IKEA METOD virtuvju 
sistēmā. Rezultātā ir izstrādāts standartizēts 
dizaina produkts, kuru lietotājam ir iespējas 
uzturēt un labot ar detaļām, kas ir plaši 
pieejamas.

Fig. 41   Lendager arhitektu izstrādātā Reform virtuve, izmantojot ražošanas 
atgriezumus no Dinsen koka parketu ražotāja.

 ᛫ IKEA ir izstrādājis atvērtas pieejas apritīgu 
interjera produktu dizaina rīku, kas palīdz 
izvērtēt izstrādē vai jau produktu klāstā 
pieejamus interjera elementus (vairāk	
informācija:	 http://circularityblueprint.ikea.
net).

Fig. 42   Produktu aprtīguma noteikšana

Fig. 43   IKEA piedāvātie dizaina principi standartizācijai

 ཝ Pielāgošanas spēja

4. Samaziniet eksplutācijas izmaksas ar 
piemērotiem rīkiem. 
Ir	 svarīgi	 sniegt	 informāciju	 ēkas	 lietotājam	
par	 uzturēšanas	 vajadzībām,	 papildinot	 ar	
paskaidrojumiem	 par	 atgriezenisku	 būvju	
lietošanas	 priekšrocībām	 un	 pielāgošanas	
iespējām	 funkcijas	 maiņas	 gadījumā.	 Šāda	
informācija	 veicina	 zemas	 uzturēšanas,	
pielāgošanas,	 remonta,	 uzraudzības	 un	
ekspluatācijas	izmaksas.

http://circularityblueprint.ikea.net
http://circularityblueprint.ikea.net
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 ᛫ BIM un ēku pases var atvieglot informācijas 
nodošanu un paskaidrot lietotājiem un 
ēkas apsaimniekotājiem par to, kā vislabāk 
lietot / uzturēt /  labot vai pielāgot ēku un tās 
sistēmas un elementus;

 ᛫ Kā piemēru var uzskatīt Nīderlandes 
uzņēmumu Madaster, kurš ir viens no 
līderiem būvizstrādājumu un ēku pašu 
izveidē (vairāk	informācija:	https://madaster.
com/material-passport/). 

Fig. 44 & 45   Fragments no Madaster ēku pases ar būves pamatinformāciju un 
materiālu apjomu / sadalījumu ēkā

 ᛫ EU Horizon2020 ietvaros BAMB projektā 
tika izstrādāts paraugs ēku pasēm, taču 
attiecīgā platforma pieejama tikai pēc īpaša 
pieprasījuma (vairāk	 informācija:	 https://
www.bamb2020.eu/topics/mater ia ls-
passports/materials-passports-platform-

prototype/).

Fig. 46   BAMB (ēkas kā materiālu bankas) projektā izstrādātā ēku pase

 ᛫ Ēkas un aprīkojuma lietotāja rokasgrāmata ir 
noderīga to īpašniekiem / lietotājiem.

Ēkas aprīkojuma un lietotāja rokasgrāmatas 
paraugu iespējams ņemt no sociālo mājokļu 
lietotāja gida, to papildinot ar informāciju par 
aprites ekonomikā balstītu pieeju konkrētās ēkas 
lietojumā.

5. Ēka jāpielāgo, ja tas pagarinātu mūža ilgumu 
par saprātīgām izmaksām.
Pielāgošanās	 spēja	 var	 uzlabot	 reakciju	 uz	
izmaiņām	 tirgus	 pieprasījumā	 (piemēram,	
pārveidojot	neizmantotu	biroja	ēku	dzīvokļos).	
Pielāgošanās	spēja	var	arī	palīdzēt	nodrošināt	
finansējumu:	 piemēram,	 otrā	 dzīves	 cikla	
potenciāls	 kādai	 ēkai	 var	 nodrošināt	 lētāku	
finansējumu	un	aizdevumu	apdrošināšanu.
 ᛫ Transformācijai uz apritīgu pieeju 

nepieciešams sistēmisks redzējums 
par iekļaujošu izmantošanu, kas ilustrē 
multifunkcionālu, apritīgu, sadarbībā balstītu 
vai pat iekļaujošu izmantošanu ēkas dizainā 
un lietojumā ar visiem procesā iesaistītajiem 
dalībniekiem.

6. Veiciniet un maksimāli palieliniet ēku 
pielāgojamību no lietotāja perspektīvas.
Informācijai	 un	 vadlīnijām	 būtu	 jāpalīdz	
lietotājiem,	 īpašniekiem	 un	 objektu	
vadītājiem	veikt	modifikācijas	ēkai	un	 līdz	ar	
to	arī	mazināt	atkritumu	radīšanu.
 ᛫ Iespēja atkārtoti izmantot būvmateriālus, 

kad tiek mainīta lietošanas funkcija, būtu 
jāpaskaidro ēkas būvniecības dokumentācijā 
(eng. as-built documentation). Izmaiņas 
eksplutācijas laikā jāreģistrē ēkas žurnālā 
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vai būves dokumentācijas pielikumos;
 ᛫ Ja tiek izmantota atgriezeniskā būves 

plānošana, tā var atvieglot telpu adaptācijas 
iespējas un elastīgu izmantošanu, kad ēkas 
mērķis un prasības tiek mainītas tās dzīves 
laikā.

 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu

7. Līdz minimumam samaziniet dabas resursu 
izmantošanu ēkas dzīves laikā.
Atkārtoti	 izmantojamo	 būvdetaļu	 inventārs	
jeb	 apkopojums	 nodrošinās	 informāciju	
lietotājiem	 un	 apsaimniekotājiem	 gan	 ēkas	
dzīves	cikla	laikā,	gan	nākamajos	dzīves	ciklos.
 ᛫ Sastādiet līguma noteikumus tā, lai varētu 

atgriezt neizmantotos elementus to 
piegādātājiem;

Atgriezumu un pārpalikumu nodošana atpakaļ 
piegādātājam rada iespēju materiālu augstas 
kvalitātes pārstrādei un izmantošanai jaunu 
produktu ražošanā.
 ᛫ Ja piegādātājs nereklamē šādu iespēju, 

sazinieties un izrādiet interesi par iespējas 
izveidi, jo atgriezumu plūsma atpakaļ pie 
piegādātāja var būt abpusēji ekonomiski 
izdevīgs risinājums - ēkas lietotājam 
nav jāsedz atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas, savukārt piegādātājs iegūst 
bez papildus izmaksām izejvielas jauniem 
produktiem.

 ᛫ Izmantojiet produktus / elementus pēc 
iespējas ilgāk un, kad tas ir iespējams, 
priekšroku dodiet remontam, nevis maiņai.

8. Izvairieties no produktiem, kuru sastāvā ir 
kairinošas vai kaitīgas vielas
 ᛫ Tās ne tikai eksplutācijas laikā apdraud ēkas 

lietotāju veselību, bet arī nojaucot ēku, sastāvā 
esošo vielu dēļ neļauj materiālu atkārtotu 
izmantošanu vai pārstrādi, atstājot iespēju 
produktus nodot bīstamajos atkritumos ar no 
tā izrietošajām izmaksām.

 ᛫ Īss pārskats pār šādām vielām 
remontmateriālos pieejams Baltijas Vides 
foruma sagatavotajā materiālā (	 vairāk	

informācija:	 https://padomapirmsperc.lv/
wp-content/uploads/2020/04/Preces-majai-
un-remontam.pdf).
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Lai plānotu ēkas un materiālus, ir nepieciešamas 
zināšanas par aprites ekonomikas principiem.

Arhitektiem	 un	 inženieriem	 ir	 jāpārzina	
dizaina	 prasības	 un	 stratēģijas,	 dzīves	
cikla	 novērtējuma	 koncepcija,	 potenciāls	
palielināt	 pārstrādāto	 materiālu	 saturu	
produktos,	otrreizējās	izmantošanas	iespējas	
nākotnē	(produkts,	detaļa	un	ēka);	(nākotnes)	
pārstrādāšanas	 un	 transformācijas	 spējas	
(atkārtotas	 izmantošanas	 un	 atgriezeniskais	
ēkas	dizaina	potenciāls).
 ᛫ Rosiniet dizainerus pieņemt dzīves cikla 

pieeju, izstrādājot jaunas ēkas;
Dzīvescikla pieeja ņem vērā ēkas dažādās 
stadijas tās pilnā dzīves ciklā (Fig. 48). Ir pieņemts 
izdalīt piecas galvenās stadijas: produktu stadija, 
būvniecības procesa stadija, eksplutācijas 
stadija, dzīves beigu stadija un stadija ārpus 
ēkas dzīves cikla. Katrā no šīm stadijām rodas 

gan izmeši, piemēram, CO2, gan arī atkritumi. 
Dzīvescikla novērtējums un aprēķini palīdz 
noteikt konkrētus apjomus ēkas ietekmei uz 
vidi un citus ar to saistītos datus. Lai arī ēkām 
vides ietekmes aprēķini tiek attēloti kā konkrēti 
cipari katrā no stadijām, patiesībā katru stadiju 
veido apkopoti dati par ēkā izmantotajiem 
materiāliem, elementiem un to ražošanas, 
transporta, apkopes un pārstrādes radīto ietekmi 
uz vidi.

Dzīvescikla pieeju var izmantot gan vispārīgi, 
lai dizaina koncepta stadijā izvēlētos 
energomazietilpīgus materiālus, apzinātu 
potenciālos atkritumus vai arī izstrādātu startēģiju 
materiālu vai elementu atkalizmantošanai vai 
pārstrādei dzīvescikla beigās, gan arī detalizēti, 
veicot precīzus aprēķinus, kas noder ēku 
sertifikācijas sistēmām.
 ᛫ Vispārīgam priekšstatam par materiālu 

energoietilpību ir pieejama Dānijas datos  

Fig. 47   Materiālu piramīda atbilstoši to CO2 izmešiem
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balstītā materiālu piramīda (Fig. 47), kuru 
izstrādājuši CINARK un Vandkunsten	
arhitekti. Lai arī ar materiālu piramīdas 
palīdzību galvenokārt iespējams izvēlēties 
materiālus ar zemāku iemiesoto CO2 
līmeni, to var uzskatīt arī kā piemēru, kurus 
materiālus ir īpaši svarīgi atkalizmantot vai 
izvēlēties pārstrādātus un izvairīties no to 
nonākšanas atkritumos, lai mazinātu kopējo 
ietekmi uz vidi un pagarinātu izvēlēto 
materiālu dzīvesciklu.

 ᛫ Detalizētu dzīvescikla aprēķinu veikšanai 
ir pieejams ļoti plašs klāsts digitālu rīku. 
Pamata principi dzīvescikla aprēķinu 
veikšanai izskaidroti ISO 14044:2006 un ISO 
14040:2006 standartos. Savukārt, dizaina un 
plānošanas procesā integrētus dzīvescikla 

aprēķinus iespējams veikt ar tādām 
programmām kā “OpenLCA” (bezmaksas) 
un “OneClickLCA” (gan maksas, gan 
bezmaksas).

 ᛫ Daudzi produktu ražotāji (Fig. 49) un 
materiālu un produktu datubāzes, piemēram 
GaBi vai Ecoinvent piedāvā produktu vides 
deklarācijas, kurās iespējams apskatīt 
konkrētā produkta precīzus ietekmes uz vidi 
datus un salīdzināt līdzīgus produktus, lai 
izvēlētos to ar mazāko ietekmi uz vidi no CO2 
vai citu izmešu skatupunkta kā arī detalizēti 
uzzinātu par produkta eksplutācijas beigu 
posma apsaimniekošanas iespējām.

Fig. 48   Dzīves cikla stadijas atbilstoši EN 15978 stadijām un apritīga biznesa 
modeļiem
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Fig. 49   Metsä Wood produkta vides deklarācija (EPD)

 ᛫ Izmantojiet esošos DfD/A ceļvežus un 
atsauksmes no iepriekšējiem vai citiem   
projektiem.

 ᛫ Labs palīgs DfD/A dizaina metožu 
pielietošana ir ISO 20887 standarts.

 ᛫ Kompānija Arup sadarbībā ar Ellen	
Macarthur	 fondu ir izstrādājusi aprites 
ekonomikas gidu būvniecībai, kas no 
dažāda mēroga un vērtību ķēdes dalībnieku 
puses izceļ galvenos principus, tajā skaitā, 
digitalizācijas, ražošanas un instalāciju, 
piemēram, ventilācijas, jautājumus - 
pieejams	 šeit:	 https://www.arup.com/
perspectives/publications/research/section/
circular-economy-in-the-built-environment

 ᛫ Briseles	 Brīvā	 universitāte ir izstrādājusi 
atgādinājuma kartītes dizaineriem, kas 
vērš uzmanību uz galvenajiem aprites 
ekonomikas principiem ēku plānošanā - 
pieejamas	 šeit:	 https://www.vub.be/arch/
files/circular_design_qualities/VUB%20
Architectural%20Engineering%20-%20
Poster%20EN%20(2020.02).pdf

Fig. 50   Fragments no atgādinājuma kartītēm

 ᛫ GXN/3XN ir izstrādājis bukletu ar apritīgas 
ēku plānošanas pamatrincipiem, kuriem 
piemeklēti uzbūvētu ēku piemēri - pieejams 
šeit: https://gxn.3xn.com/wp-content/
uploads/sites/4/2018/09/Building-a-Circular-
Future_3rd-Edition_Compressed_V2-1.pdf
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Fig. 51   Level(s) ietvara aprites ekonomikai atbilstošs makromērķis
 
Aprites ekonomikas principu īstenošanai 
nepieciešama sadarbība starp dažādām 
profesijām, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un 
zināšanu pārnesi. Atsauksmes par demontāžai 
piemērotiem ēkas atgriezeniskuma principiem 
iespējams gūt tiešās sarunās ar ēku nojaukšanas 
un demontāžas komandām.

 ᛫ Izvēlieties materiālus, kurus ir iespējams 
atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.

Lai pārliecinātos par materiāla pārstrādes 
iespējām un izvairītos no zaļmaldināšanas, 
neskaidrību gadījumā nepieciešams konsultēties 
ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju.

 ᛫ Samaziniet materiālu dažādību ēkā, lai 
atvieglotu uzturēšanu, izjaukšanu un 
demontāžu.
 ᛫ Izvēlieties savienojumus, kurus ir viegli 

atvērt.
Koka konstrukcijās dodiet priekšroku koks-pret-
koku savienojumiem, tā mazinot konstrukciju 
materiālu dažādību.

Visos gadījumos izvairieties no slapjiem vai 
līmētiem savienojumiem, kurus nav iespējams 
atvērt bez materiāla bojājumiem.

 ᛫ Izvairieties no materiāliem un specifiskiem 

stiprinājumu veidiem, kuri var 
radīt problēmas ēkas demontāžas 
vai resursu un atkritumu 
apsaimniekošanas stadijā.

9. Arhitektiem un inženieriem ir 
jārēķinās ar pilna dzīves cikla 
izmaksām un ieguvumiem.
Pilnam	dzīves	cikla	aprēķinam	ir	jāņem	
vērā	 ēkas	 darbības	 izmaksas,	 kā	 arī	
potenciālās	 izmaiņas	 ēkas	 lietošanā.	
Tas	 ietver	 vides	 un	 sociālās	 ietekmes	
un	 ieguvumus,	 transformācijas	
kapacitātes,	 atkārtotas	 izmantošanas	
un	pārstrādes	potenciālu.

 ᛫ Būvniecības dzīves cikla izmaksu 
aprēķinam ir pieejami dažādi 
kalkulatori, tajā skaitā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātais, kas	pieejams	
šeit:	 https://www.varam.gov.lv/lv/
buvniecibas-dzivescikla-izmaksu-
lcc-aprekina-kalkulators

10. Projekta vadības komandai ir 
jāiesaistās procesā un jāapsver 
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vērtēšanas metodes.
Sagatavojiet	 vairākus	 būtiskus	 rādītājus	
attiecībā	 uz	 kopējo	 aprites	 ambīciju	 līmeni	
ēkā,	ņemot	vērā	tos	rādītājus,	kurus	piedāvā	
Level(s)	ietvars	(Fig.	51).

 ᛫ Sīkāka informācija par Level(s) ietvaru un 
tajā piedāvātajām metodēm un rādītājiem 
pieejama	 šeit:	 https://ec.europa.eu/
environment/levels_en 

 ཝ Pielāgošanas spēja

11. Veiciniet un nodrošiniet ēkas atgriezeniskumu 
un pielāgošanās spējas.
Laika	posmi	starp	lietojuma	maiņu,	renovāciju	
vai	rekonstrukciju	izmaiņām	kļūst	aizvien	īsāki.	
Arhitektiem	un	inženieriem	būtu	jādomā	par	
vairākiem	aspektiem,	 tostarp	par	adaptāciju	
klimata	pārmaiņām,	funkcionālo	pielāgošanās	
spēju	un	plašākiem	noturības	jautājumiem.

Fig. 52   Scenārijos balstīta plānošana

 ᛫ Pirms jebkādu būvdarbu uzsākašanas, 
arī nojaukšanas, ārējam, neatkarīgam un 
neitrālam ekspertam būtu jāsniedz vērtējums 

un revīzija;
Nojaukšanas un pārbūves gadījumā 
nepieciešams veikt pirmsnojaukšanas / 
pirmsdemontāžas auditu.
 ᛫ Ieteikums šādiem auditiem pieejams kā 

rekomendācijas Zaļajam publiskajam 
ieteikumam šeit:	 https://likumi.lv/ta/
id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-
iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba.

Identificējot ēkā atrodamos materiālus, to 
kvalitāti, apjomus un atkalizmantošanas vai 
pārstrādes iespējas, iespējams efektīvāk plānot 
demontāžas darbus, kas var palīdzēt samazināt 
demontāžas izmaksas, radīto atkritumu apjomu, 
kā arī palielināt materiālu apritīguma iespējas, 
saglabājot atkalizmantojamo materiālu kvalitāti 
un savlaicīgi atrodot turpmāka lietojuma 
iespējas.

Plānojot ēku, ir būtiski paturēt prātā dažādus 
izmantošanas scenārijus, lai nākotnē tos 
varētu viegli pielāgot (Fig. 52).

 ᛫ Plānojot ēku dažādiem izmantošanas 
scenārijiem, lai telpas un ēka kopumā būtu 
viegli pielāgojama, un tās saglabāšana 
ekonomiski pamatojama, svarīgi nodrošināt 
ēkā pielāgojamu infrastruktūru ilgtermiņā, 
tajā skaitā, izvēlēties atbilstošas nesošās 
konstrukcijas un to laidumus, izvēlēties 
un paredzēt vietu pielāgojamām ēkas 
komunikācijām, kāpņutelpām un liftu šahtām.
 ᛫ Ēku tehniskās un elektriskās instalācijas un 

sistēmas ir tās, kurām visbiežāk nepieciešama 
apkope, remonts un nomaiņa, tādēļ svarīgi 
nodrošināt tām vieglu pieejamību.

Instalācijas ieteicams atstāt atsegtas, griestos, 
sienās vai grīdās ar pārdomātu un ērtu piekļuvi, 
ēkas puspagrabā vai bēniņos.
 ᛫ Instalācijas, kurām nav paredzēta ērta 

piekļuve vai kuras ir iestrādātas ēkas 
elementos, izmaiņu gadījumā rada 
nepieciešamību agrākam telpas vai ēkas 
remontam nekā tas būtu bijis nepieciešams 
remontā laikā skartajiem citiem ēkas slāņiem. 
Konkrētajā gadījumā (Fig.	 53) vadu maiņas 
dēļ tikusi pilnībā atsegta siena un noņemts 
apmetums, kas ne tikai palielina atkritumu 
apjomu, bet arī apgrūtina ēkas lietošanu 
darbu laikā, palielina putekļu daudzumu 
un sadārdzina konkrētā pakalpojuma cenu 
lielāka darba apjoma dēļ.
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Fig. 53   Piemērs ar instalācijām, kuru uzturēšana vai nomaiņa ir sarežģīta

 ᛫ Bistro BALTS,	 OpenAD, kur viegli 
piekļūstamas instalācijas kļuvušas par daļu 
no interjera dizaina

Fig. 54   Interjers Bistro BALTS

 ᛫ Mozilla atvērtās kopas biroji, kuros caur 
paceltas grīdas principu nodrošināta ne 
tikai ērta instalāciju izvietošana telpā, bet arī 
iespēja ēku atgriezt tās sākotnējā stāvoklī, ja 
lietojums mainītos.

   
Fig. 55 & 56   Mozilla atvērtās kopas biroju grīda ar instalācijām

 ᛫ Plānojot ēkas, kuras spēj pielāgoties 
izmaiņām, nepieciešams saglabāt samērīgus 
ēku elementu izmērus un laidumus, kas 
rezultēsies zemākos ēkas kopējos izmešos.

 ᛫ J.M. Allwood pētījumā, kas pieejams	 šeit:	
https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S2352012421003325?via%3Dihub 
piedāvā pārskatu par sakarībām starp 
CO2 izmešiem un pārnesumu laidumiem. 
Analīze veikta izmantojot jaunu inženieriem 
un plānotājiem paredzētu rīku PANDA, kas 
veicina 3D vidē integrētu izvēļu izdarīšanu. 
Vairāk informācijas šeit:	 https://www.
pricemyers.com/news/price--myers-launch-
embodied-carbon-software-panda-52

Fig. 57   Sakarība starp pārnesuma laidumu un CO² izmešiem

12. Vērtējiet piedāvāto ēkas dizaina un plānojuma 
piemērotību.
Nosakot	 dažādu	 risinājumu,	 detaļu	
un	 būvizstrādājumu	 atbilstību	 aprites	
ekonomikas	 principiem,	 ir	 jāņem	 vērā	
konkrētā	 projekta	 konteksts.	 Tas	 attiecas	
uz	 materiāliem,	 produktiem	 un	 sistēmām,	
balstoties	 uz	 to	 tehniskajām	 īpašībām,	 to	
pielāgošanās	 spējām	 un	 dzīves	 ilgumu	
(tehnisko	 un	 ekonomisko)	 un	 ietekmi	 uz	
vidi.	 Salīdziniet	 un	 izvērtējiet	 piemērotākos	
risinājumus.
 ᛫ Tas atvieglos ēkas uzturēšanu un remontu, 

vienlaikus mazinot jaunu resursu 
izmantošanu un atkritumu radīšanu;
 ᛫ Tas ļaus veikt ēkas pielāgošanu un 

pārveidošanu, saglabājot tos elementus, 
kuri jau ir izmantoti tās būvniecībā, cik tas ir 
iespējams.
 ᛫ Izvēlieties atbilstošus materiālus un to 

savienojumus plānotajam ēkas lietojumam 
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https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352012421003325?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352012421003325?via%3Dihub
https://www.pricemyers.com/news/price--myers-launch-embodied-carbon-software-panda-52
https://www.pricemyers.com/news/price--myers-launch-embodied-carbon-software-panda-52
https://www.pricemyers.com/news/price--myers-launch-embodied-carbon-software-panda-52
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un ilgumam, apsveriet stratēģijas, kuras 
atvieglo būves atgriezeniskumu;

 ᛫ Nīderlandē Brummen pašvaldība nebija 
pārliecināta par administratīvās ēkas 
izmēra vajadzībām, jo teritorijas robežas 
bieži mainījās. Rezultātā pašvaldība 
pasūtīja domes ēkas piebūvi, kura plānota 
izmantošanai uz 20 gadiem. Iepirkuma 
rezultātā tika uzbūvēta ēka, kura atbilst 
DfD jeb dizaina izjaukšanai principiem 
un rezultātā 90% no ēkā izmantotajiem 
materiāliem var tikt atgūti. Lai šo atgūšanu 
nodrošinātu, ēkai tika izveidota arī materiālu 
pase.

Fig. 58   Brummen pašvaldības ēka ar piebūvi

Fig. 59   Pašvaldības ēkas piebūve, kurā skaidri redzami atverami materiālu 
savienojumi

 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu

13. Izmantojiet materiālus, kuri ir viegli 
pārstrādājami vai atkārtoti lietojami, un 
kas atvieglo augstas kvalitātes atkritumu 
apsaimniekošanu.
 ᛫ Izmantojiet esošās produktu vides 

deklarācijas, produktu drošības datu 
lapas un pārliecināties par atbilstību ES 
būvizstrādājumu regulai.
 ᛫ Dodiet iespēju plānotājiem un dizaineriem 

atklāt iespējas izmantot pieejamos produktus 
un materiālus esošajā ēkā.

Veiciet ēku auditus, lai iegūtu aktuālu informāciju 
par ēkā atrodamajiem materiāliem un to 
apjomiem un kvalitāti.

Veidojiet atvērtas piekļuves datus ēku BIM 
modeļiem.

Izmantojiet ēku pases, lai veicinātu ēkā iebūvēto 
materiālu un elementu apkopojumu ar mērķi 
atkalizmantošanai vai pārstrādei nākotnē.

 ᛫ Īslaicīga lietojuma būvēm jābūt viegli 
pārveidojamām vai izjaucamām to pamata 
elementos, kas atvieglotu būvmateriālu 
pielāgošanu vai atkalizmantošanu citām 
vajadzībām un mazinātu pārstrādes 
vajadzību.

Stratēģija “materiāli kā paklapojums” samazina 
līdz minimumam atkritumu rašanos un nodrošina 
būvmateriālu atgriešanos apritē vienlīdz augstā 
kvalitātes līmenī.
 ᛫ People’s	Pavilion	SLA	+	Overtreders	W	(Fig.	
60), kur visi elementi tikai īrēti no materiālu 
piegādātājiem. Izmantotie savienojumi ir 
atgriezeniski un nerada nekādus tehniskos 
bojājumus būvmateriālos;

 ᛫ Osthang	Info	Bridge	m7red	+	Umschichten	
(Fig.	 61), kur visi materiāli tika izmantoti 
pasākumam vēl pirms tie nokļuva veikalu 
apritē. Šo pieeju mēdz saukt arī par 
pirmsapriti (eng.	precycling);

 ᛫ Library	 of	 Urban	 Treasures,	 NOMAD	
architects	 (Fig.	 62), kur kokmateriāls tika 
izīrēts no koka būvmateriālu veikala uz 
festivāla laiku un pēc tam atgriezts atpakaļ 
veikalā. Lai izvairītos no mehāniskajiem 
bojājumiem kokmateriālā, visi savienojumi 
tika veidoti sasienot koka elementus kopā 
un saglabājot būvmateriālu pilnos garumus.
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Fig. 60   People’s Pavilion interjera skats ar lielizmēra sietām konstrukcijām

Fig. 61   Osthang Info Bridge ar pirmsaprites materiāliem

Fig. 62   Library of Urban Treasures ar īrētiem kokmateriāliem

14. Ņemiet vērā aprites ekonomikas aspektu 
daudzveidību, izstrādājot dažādās sistēmas 
un elementus.
Piemēram,	materiālu	izmērs	/	tilpums	/	svars	
u.c.	 aspekti,	 kas	 jāpārvalda	 nojaukšanas	
procesā;	 funkcionālā	 sadalīšanās;	

sistematizācija;	 hierarhiskas	 attiecības	 starp	
elementiem;	 bāzes	 elementu	 specifikācijas;	
montāžas	 secība;	 savienojumu	 ģeometrija;	
savienojumu	veids;	dzīves	cikla	koordinēšana	
montāžā	 /	 demontāžā,	 materiālu	
pārstrādāšanā	 un	 otrreizējā	 izmantojamībā,	
un	kā	materiālu	izvēle	var	ietekmēt	atkritumu	
apsaimniekošanas	kvalitāti.
 ᛫ Hierarhiskas attiecības starp elementiem 

ir balstītas ēkas slāņu stratēģijā, kas ņem 
vērā dažādu ēkas elementu funkcijas un 
to paredzamo dzīves ilgumu. Tas nozīmē, 
ka izvēlētie materiāli, to savienojumi un 
piekļuves iespējas tiek izvēlētas, balstoties 
paredzamajā dzīves ilgumā, tā, lai atvieglotu 
to atjaunošanu, labošanu vai nomaiņu 
eksplutācijas laikā ar minimāliem laika un 
finanšu resursiem kā arī radītu pēc iespējas 
mazāk atkritumu.

Fig. 63   Ēkas slāņi un to paredzamais eksplutācijas ilgums pēc Duffy 1998, un 
Brand 1995
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 ཝ Izturība

15. Izmantojiet būvniecības metodes, kas veicina 
ēku izturību un materiālu noturību.
 ᛫ Simulējiet dažādus ilglaicīguma scenārijus 

un salīdziniet izmaksas;
 ᛫ Ietveriet līdzekļus, kas nepieciešami elastībai 

pret instalāciju kļūdām;
 ᛫ Veiciniet ēkas izturību, izmantojot būvniecības 

metodes, kas atvieglo uzturēšanu un remontu 
dažādām ēku daļām un būvizstrādājumiem 
un sistēmām.

 ཝ Pielāgošanas spēja

16. Izmantojiet būvniecības metodes, kas veicina 
ēku pielāgojamību.
Atkarībā	 no	 uzturēšanas,	 remonta	 un	
transformācijas	 vajadzību	 biežuma	 ir	
iespējams	 definēt	 vairākus	 atgriezeniskuma	
posmus	 dažādām	 ēkas	 daļām,	 pieļaujot	
dažādas	būvniecības	metodes.
 ᛫ Koncentrējieties uz galvenajiem veiktspējas 

rādītājiem, piemēram, pilna dzīves cikla 
izmaksas un ieguvumi.
 ᛫ Identificējiet piemērotāko būvniecības metodi 

un tai atbilstošos atveramos savienojumus, 
kas nodrošinās lietotājam ne tikai atvieglotu 
ēkas nojaukšanu, bet arī eksplutācijas laikā 
iespēju pielāgot telpas vai visu ēku funkcijas 
maiņai.

Būvējot uz vietas objektā visiem savienojumiem 
jābūt pilnībā atveramiem, lai ēka būtu 
atgriezeniski izjaucama atsevišķos materiālos 
tieši tā pat kā tā tika salikta.

Fig. 64   Kengo Kuma projekts Nest We Grow,  kurā izmantoti atverami un vienādi 
savienojumi

Rūpnīcā ražotu elementu salikšanas gadījumā 
attiecīgajiem elementiem ir jābūt vismaz 
atgriezeniski izjaucamiem sākotnējā atsevišķo 
elementu stāvoklī.

Fig. 65   Lignatur kasešu tipa grīdas ar lieliem laidumiem.

Fig. 66   Modulāras koka ēkas montāža  Ludvigsburgā, Vācijā

Fig. 67   369 Pattern Buildings modulāras ēkas, kurās katrs no elementiem ir 
atgriezeniski izjaucams un lietojams citā konkrētajā būvsistēmā veidotajā ēkā
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 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu

17. Lai sasniegtu maksimālus ieguvumus, 
būvniecība, nojaukšana vai renovācija 
jāplāno rūpīgi. 
Tas	 var	 sniegt	 nozīmīgus	 izmaksu	
samazinājumus,	 kā	 arī	 vides	 un	 veselības	
ieguvumus	 un	 oglekļa	 ietaupījumus.	 Šādas	
sagatavošanās	 aktivitātes	 ir	 īpaši	 nozīmīgas	
lielāka	izmēra	ēkām.
 ᛫ Veiciet pirmsnojaukšanas auditu (vai 

atkritumu apsaimniekošanas auditu) 
pirms jebkāda renovācijas vai nojaukšanas 
projekta un par jebkādiem materiāliem, kas 
atkārtoti lietojami vai pārstrādājami, kā arī 
par bīstamiem atkritumiem.

 ᛫ ZPI vadlīnijās, kuras pieejamas	 šeit:	
https://www.varam.gov.lv/lv/media/5584/
download,  atrodams skaidrojums 
pirmsnojaukšanas auditiem

Fig. 68   Fragments no ZPI vadlīnijām

18. Sekmējiet nojaukšanu, izmantojot metodes, 
kas izklāstītas dizaina vadlīnijās un 
standartos.
 ᛫ Izmantojiet būvniecības metodes, kas veicina 

vieglu un tīru ēku nojaukšanu.
Mono materiāla ēkas ir jauna stratēģija ilgtspējīgā 
būvniecībā, piedāvājot ēkas eksplutācijas 
nobeigumā demontāžu vai nojaukšanu pēc 
iespējas ātrākā veidā un bez citu materiālu 
piejaukumiem.
 ᛫ Einfach	 bauen jeb vienkārši būvēt ir 

Minhenes Tehniskās universitātes pētījums, 
kur katrai no trim ēkām ir izvēlēts galvenais 
konstrukciju materiāls - masīvkoks, mūris vai 
betons (Fig. 69).

 ᛫ Štutgartes universitātē Vācijā tika 
izstrādāts masīvkoka ēkas prototips, kur ar 
inovatīvām tehnoloģijām, saglabājot viena 
materiāla konstrukcijas, tiek iegūtas pat 
siltumizolējošas īpašības (Fig. 70, 71).

 ᛫ Jau no sākuma izvēlieties būvizstrādājumu 
metodes / montāžas sistēmas, kas 

nodrošiona vismaz selektīvu nojaukšanu 
(šķirojot sākuma avotā) un labākajā gadījumā 
izjaukšanu.

Selektīva nojaukšana ir viens no visiszplatītākajiem 
nojaukšanas veidiem, kur saglabājamie materiāli 
tiek izvēlēti pirms, nojaukšanas laikā vai pēc tās.

Alternatīviem demontāžas veidiem, kuri precīzāk 
atbilstu aprites ekonomikas principiem, skatīt 
3.5.29.

Fig. 69   Trīs mono materiāla ēkas

Fig. 70   Štutgartes universitātes masīvkoka ēkas prototips

Fig. 71   Masīvkoka ēkas frēzēti sienas elementi ēkas energoefektivitātes 
uzlabošanai

https://www.varam.gov.lv/lv/media/5584/download
https://www.varam.gov.lv/lv/media/5584/download
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 ᛫ Atbalstiet BIM ieviešanu, lai turpmākā ēku 
nojaukšana, arī otrreizējā pārstrāde un 
otrreizējā izmantošana būtu vieglāka un 
drošāka.

Izstrādājiet detalizētus BIM modeļus ēkām, lai to 
pārbūves vai nojaukšanas gadījumā īpašniekiem 
un strādniekiem būtu pietiekama infromācija par 
ēkā atrodamajiem materiāliem un to apjomiem, 
savienojumiem un atgūšanas iespējām.

Izmantojiet inovatīvus risinājumus, kas palīdz 
identificēt un novērst būvniecības kļūdas, lai 
uzbūvētā ēka būtu pēc iespējas līdzīgāka savam 
digitālajam modelim.
 ᛫ Arsveriet apvienot BIM ar papildināto 

realitāti lielu objektu būvdarbos.

Fig. 72   Papildinātā realitāte savienojumā ar ēkas BIM modeli

19. Dodiet priekšroku pārstrādātiem, 
pārstrādājamiem, otrreizējiem un/vai 
atkārtoti izmantojamiem produktiem.
 ᛫ Pārbaudiet iepirkuma dokumentus, produktu 

datu bāzi un pārstrādāto materiālu pieejamību 
reģionā.

Detalizētu informāciju par metodēm, kas 
attiecas gan uz būvizstrādājumiem, gan 
uz ēku būvniecību lasiet būvizstrādājumu 
ražotāju sadaļas 22. principā .

33



3 Principi mērķa grupām 3Principi mērķa grupām
Mērķa grupa: būvizstrādājumu ražotāji Mērķa grupa: būvizstrādājumu ražotāji

35

 ཝ Izturība

20. Apsveriet potenciālā izturīguma līmeni 
visam ēkas dzīves ciklam, balstoties uz 
pierādījumiem no produkta dzīves cikla 
izmaksu aprēķina (LCC).
 ᛫ Izmantojiet pilna dzīves cikla izmaksu 

aprēķinu un vides novērtējumu, integrējot 
papildinformāciju ārpus ēku dzīves cikla;
 ᛫ Izmantojiet kvalitatīvus un izturīgus 

produktus, ņemot vērā to vides un lietošanas 
īpašības.

21. Izmantojiet ekodizaina principus un 
izvērtējiet izturību.
Produktu	 standartiem,	 ja	 tādi	 vēl	 nav	
izstrādāti,	būtu	jāietver	izturība	un	pārbaudes	
sistēma,	lai	apstiprinātu	šādu	izturību.

22. Jāattīsta risinājumi lielākai pielāgošanās 
spējai.
Piemēram,	 darbos,	 rūpnieciskā	 ražošanā	 un	
modulārās	sistēmās.²
 ᛫ Dizains remontējamībai ietver šādus 

aspektus:
Remonta pakalpojumu sniegšana klientiem 
(tādējādi gūstot ieņēmumus un nodrošinot 
apmierinātus klientus).

Rezerves daļu un rezerves daļu komplektu 
tirdzniecība.

Nodrošiniet tirgus atšķirību produktiem, kurus ir 
viegli salabot.

Vienkārša piekļuve detaļām: jāizmanto maz un 
vienkārši instrumenti, detaļu savienojumi ir bez 
līmes, ideālā gadījumā ir izvēlēti tādi savienojumi, 
kuru atvēršana iespējama bez instrumentiem.

Standartizētas detaļas un smērvielas.

Vienkāršs, modulārs dizains. Tā galvenās 
priekšrocības ir tādas, ka tas ļauj viegli veikt 
uzlabošanu un samazina apkalpošanas laiku un 
ar to saistītās izmaksas.

Apkopes laikā neparādās kritiski drošības 
apstākļi.

Pieejamas rokasgrāmatas, video instrukcijas vai 

klientu atbalsta dienests, kas palīdz lietotājam 
vai apsaimniekotājam pašrocīgi salabot 
būvizstrādājumu.

 ᛫ Veidojot dizainu atkārtotai izmantošanai, 
svarīgi sekojoši aspekti:

Materiālu un savienojumu izturība, robusts 
dizains.

Apkopes un remonta vienkāršība (nav sīkas 
gropītes, kur aizķerties netīrumiem, drīkst 
mazgāt, izjaukšanai pietiek ar vienu vai dažiem 
vienkāršiem instrumentiem, ir pieejamas 
rezerves detaļas u.tml.).

Standartizācija, savietojamība un pielāgošanās 
spēja (atsevišķas komponentes ir nomaināmas, 
ir pieejamas detaļas savienojumi ir standartizēti 
u.tml.).

 ᛫ Dizains atkārtotai ražošanai - tas nozīmē 
ne tikai izstrādāt piemērotu dizainu 
būvizstrādājumam, bet arī veidot biznesa 
modeli un sistēmu, kas pieļauj produkta 
atpakaļ atgriešanu. Jānodrošina produkta 
piemērotības pārbaudes, lai pēc atkārtotas 
ražošanas procesa tas būtu vismaz 
tikpat augstas kvalitātes, cik jauni ražoti 
izstrādājumi.

Ievērojiet holistisku skatījumu uz produkta 
dizainu (ņemot vērā visu resursu dzīves ciklu).

Veidojiet to ar pēc iespējas mazāk detaļām.

Atvieglojiet nodilušo vai viegli salūzušo 
komponentu nomaiņu.

Padariet pamatelementus pietiekami izturīgus, 
lai tos varētu izmantot atkal un atkal.

Dokumentācijas nepieciešamība. Pievienojiet 
produktam identifikatoru, lai vēlāk varētu redzēt, 
kurš produkts tas ir. 
 ᛫ To var izdarīt ar QR kodu, svītrkodu, drukātu 

numuru vai kādu citu piemērotu veidu. 
Saglabājiet produkta dokumentāciju tā, lai 
tā būtu viegli izsekojama pēc identifikācijas 
koda.

Izstrādājiet strukturētu veidu, kā iegūt vecā, 
nolietotā izstrādājuma diagnostiku. Tas palīdzēs 
noskaidrot, kas ar produktu ir jādara, lai tam 
piešķirtu otru dzīvi.

Apsveriet vairākus dzīves ciklus. Izmantojiet 
pietiekami izturīgus materiālus. Izvairieties no 
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materiāliem, kas var pārāk ātri nodilt, kļūt trausli 
vai mainīt krāsu. Neiekļaujiet nekādas ķīmiskas 
vielas, kuras vēlāk varētu tikt aizliegtas.

Dodiet iespēju atjaunināt produktu.

Ja nepieciešams, sadaliet produktu daļās vai 
moduļos. Mēģiniet saglabāt visas detaļas, 
kuras plānojat atjaunināt nākamajā atkārtotajā 
ražošanā, tajā pašā modulī. Izvairieties no 
savstarpējas atkarības starp moduļiem, lai jums 
nebūtu jāmaina viens modulis tikai tāpēc, ka ir 
jāmaina cits.

Atvieglojiet produkta tīrīšanu. Visām izstrādājuma 
daļām jāiztur vienas un tās pašas tīrīšanas 
ķimikālijas, temperatūra un tīrīšanas instrumenti. 
Neveidojiet izstrādājumam gropes un rievas, kas 
varētu uzkrāt netīrumus un putekļus.

Padariet izstrādājumu viegli noņemamu. Parasti 
priekšroka tiek dota skrūvēm, skavām, spailēm. 
Metināšana, kniedes, locīšana, līmēšana utt. var 
apgrūtināt savienojumu demontāžu. Izmantojiet 
viena veida un izmēra savienojuma elementus 
(skrūves), lai demontāžas laikā būtu iespējams 
izmantot tikai vienu instrumentu. Ja iespējams, 
izveidojiet savienojuma punktus viegli pieejamus 
no vienas puses un izlīdziniet vienā virzienā;

Izmantojiet standartizētus elementus, lai 
atvieglotu turpmāku modernizāciju un detaļu 
apmaiņu.
 ᛫ IKEA ir izstrādājis pamācību mēbeļu 

izjaukšanai un detaļu aizvietošanai. Sīkāka 
informācijā kā identificēt remontējamās vai 
aizvietojamās detaļas pieejama	šeit:	https://
www.ikea.com/gb/en/customer-service/
returns-claims/spareparts/.

Fig. 73   IKEA izstrādātas izjaukšanas instrukcijas

Pievienojiet papildu aizsardzību 
virsmām, kuras ir paredzēts apstrādāt 
atkārtotas ražošanas laikā.

Pēc vairākiem dzīves cikliem katrs 
produkts nonāks kompostā, pārstrādē, 
sadedzināšanā vai poligonā. Tāpēc 
vajadzētu padomāt, kas notiks ar 
produktu un tāsastāvdaļām, kad visi 
atkārtotas izmantošanas veidi būs 
izmantoti.

Vieglāka demontāža parasti nozīmē arī 
vieglāku montāžu.

 ᛫ Veidojot būvizstrādājumu dizainu 
pārstrādei, ir vērts ņemt vērā 
sekojošus aspektus:

Produkta transportēšana uz pārstrādes 
rūpnīcu radīs enerģijas izmaksas un 
izmešus. Jābūt pieejamai pārstrādes 
infrastruktūrai.

Jo vieglāk ir sadalīt sastāvdaļās un 
jo augstāka ir daļas vērtība kopējā 
izstrādājumā, jo lielāka iespēja, ka tās 
patiešām tiks noņemtas un atkārtoti 
izmantotas vai pārstrādātas.

Izmantojiet pēc iespējas mazāk dažādus 
materiālus.

Izmantojiet ekonomiski izdevīgi 
un vietējā reģionā pārstrādājamus 
materiālus.

 ཝ Samaziniet atkritumus un 
veiciniet kvalitatīvu atkritumu 
apsaimniekošanu

23. Palieliniet produktu pārstrādes un 
reģenerācijas potenciālu, sniedzot 
nepieciešamo informāciju.
Informācija	 par	 to,	 no	 kā	 ir	 veidots	
produkts,	 ir	 ļoti	 svarīgas	 attiecībā	 uz	
atkārtotas	 izmantošanas	 iespējām	
un	 pārstrādi,	 lai	 izvairītos,	 piemēram,	
no	 zināmas	 materiālu	 plūsmas	
piesārņošanas	ar	nezināmu.
 ᛫ Nodrošiniet labu izsekojamību tam, 

kur produkts ticis ražots.

https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/returns-claims/spareparts/
https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/returns-claims/spareparts/
https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/returns-claims/spareparts/
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 ᛫ Produkta informācijai vēlams pievienot 
piemērus un rekomendācijas produkta 
atkalizmantošanai vai pārstrādei.
 ᛫ Izsveriet iespēju izstrādāt atpakaļ 

pieņemšanas programmu sava uzņēmuma 
lietotiem produktiem, lai tos pārstrādātu 
jaunos produktos.

 ᛫ Uzņēmums Tarkett, kas ražo grīdas 
materiālus, piedāvā nosūtīt klientam paletes 
vai maisus, kuros pildīt pēcinstalāciju 
produkta atgriezumus vai noņemtus vecos 
grīdas segumus un tos pieņem atpakaļ 
pārstrādei un jauno produktu ražošanai.

Fig. 74   Fragments no uzņēmuma Tarkett grīdas materiālu pārstrādes

 ᛫ Apsveriet subsīdijas / atlaides 
būvmateriāliem, kas veidoti no pārstrādātiem 
materiāliem.

24. Izmantojiet saskaņotas materiālu pases un 
ēku pases.
Jāattīsta	un	jāizmanto	esošās	vides	produktu	
deklarācijas	un	valsts	instrumenti,	lai	veicinātu	
izpratni	par	produkta	izmantošanas	iespējām.	
Tas	 sniegs	 atbalstu	 izvēlēs,	 kas	 jāizdara	
ēkas	 eksplutācijas,	 dzīves	 cikla	 nogales	 un	
reģenerācijas	laikā.
 ᛫ Informējiet, kādam mērķim produkts ticis 

izstrādāts (piemēram, remontam, otrreizējai 
izmantošana, atkārtotai ražošanai, 
konfigurācijas maiņai?).
 ᛫ Informējiet, kā produkts tiek iekļauts / 

uzstādīts, un savienots ar ēku un citiem 
būvniecības produktiem un sistēmām.
 ᛫ Glabājiet pieejamu informāciju par materiālu 

un produktu tehniskajām īpašībām un 
veiciniet izsekošanas iespējas izmaiņām 

produkta lietošanā tā dzīves cikla laikā.

25. Samaziniet būvizstrādājumos dabas resursu 
izmantošanu, kur vien tas ir iespējams.
Vislabāk	 ir	 izvēlēties	 atkārtoti	 izmantotus	
vai	 pārstrādātus	 materiālus,	 kas	 nodrošina	
izturību,	tehnisko	un	vides	veiktspēju,	un	kuri	
atbilst	 tādām	 pašām	 uzturēšanas	 prasībām	
un	standartiem	kā	pirmreizējais	materiāls.
 ᛫ Sniedziet informāciju lietotājiem un 

lēmumu pieņēmējiem par būvizstrādājumu 
un materiālu otrreizējas izmantošanas, 
pārstrādes un reģenerācijas potenciālu, 
lai veicinātu dabas resursu izsmelšanas 
samazināšanu.

 ᛫ Kā piemērs izmantojama produktu vides 
deklarācijās esošā sadaļa par materiāla vai 
produkta eksplutācijas beigu ciklu.

Fig. 75   Metsä Wood produkta vides deklarācijas (EPD) fragments

 ᛫ Izmantojiet kvalitatīvus materiālus, kuriem ir 
minimālas apstrādes vajadzības.
 ᛫ Plānojiet izmantojot standarta izmērus, lai 

samazinātu atgriezumus.

26. Izvairieties no bīstamām vielām.
Tas	attiecas	uz	īpaši	bīstamām	vielām	(SVHC)	
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un	 citām	 vielām,	 risinājumiem	 un	 materiālu	
savienojumiem,	kas	varētu	traucēt	otrreizēju	
izmantošanu	 vai	 otrreizēju	 pārstrādi,	 vai	
ierobežot	 to	 izmantošanu	 sabiedriskajās	 un	
privātajās	 ēkās,	 kur	 vien	 tas	 ir	 iespējams,	 jo	
tas	padarīs	nākotnes	otrreizējo	 izmantošanu	
/	pārstrādi	sarežģītāku.
 ᛫ Brīdiniet iesaistītos dalībniekus par 

izmantotajiem produktiem, it īpaši par 
bīstamo vielu klātbūtni ēkā / būvniecībā / 
konstrukcijās.
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 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu

27. Ir jābūt atbilstošiem pārstrādes apstākļiem 
(tai skaitā infrastruktūrai) un apritīgām 
vērtību ķēdēm un lokiem visiem potenciāli 
pārstrādājamiem materiāliem.
Transporta	 izaicinājumus	 var	 radīt	 lieli	
attālumi	 starp	nojaukšanas	vietu,	pārstrādes	
iekārtām,	 (atkārtotas)	 ražošanas	 rūpnīcu	 un	
jauno	būvlaukumu.	Vērtība	 ir	atkarīga	arī	no	
apjoma,	 t.	 i.,	 maziem	 atkritumu	 apjomiem	
vērtība	ir	zema	vai	nav	vispār.
 ᛫ Jāattīsta reģionālie loki, kuri ietver šķirošanas 

un pārstrādes iestādes, kur inertie atkritumi 
tiek pārvērsti pārstrādātos minerālos un kur 
jauktie atkritumi tiek šķiroti.

Reģionāla pieeja ļauj samazināt ne tikai 
transporta izmaksas bet arī rezultējošos CO2 
izmešus no pārvietošanas uz attāliem pārstrādes, 
uzglabāšanas vai šķirošanas centriem.

 ᛫ Aprites ekonomikā balstīta ēku nojaukšana 
un būvniecība nozīmē arī jau lietoto materiālu 
nogādi jaunā objektā. Ņemot vērā, ka vajadzība 
pēc konkrētiem materiāliem būvniecībā var 
nesaskanēt ar kādas citas ēkas nojaukšanas 
brīdi, svarīgi izveidot vietas, kur iespējams 
demontēto materiālu uzglabāt.

28. Efektīvi izmantojiet pirmsnojaukšanas 
vai pirmsattīstības auditu un atbilstošos 
informācijas rīkus.
 ᛫ Identificējiet ēkā ietvertos resursus un 

identificējiet potenciālās aprites plūsmas un 
reģenerācijas veidus.
 ᛫ Nodrošiniet vismaz selektīvu dekonstrukciju 

un ņemiet vērā nozares jaunākās prakses.
Izvēloties atbilstošus rīkus, ir iespējams paātrināt 
demontāžu un saglabāt demontēto materiālu 
kvalitāti atkārtotai izmantošanai.
 ᛫ Piemēram, pneimatiskais naglu izņēmējs, 

kas paātrina manuālo demontāžas procesu 
un materiāla attīrīšanu no citiem elementiem 
un savienojumiem (Fig. 76).

 ᛫ Izvērtējiet būvniecības un nojaukšanas 
materiālus un atkritumu plūsmas pirms 
dekonstrukcijas vai renovācijas.

 ᛫

Fig. 76   Pneimatiskais naglu izņēmējs Nail Kicker

 ᛫ Savlaicīga atkalizmantošanas potenciāla 
identificēšana objektā uz vietas vai 
citos projektos var atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanu, samazinot transporta 
distances, un pat radīt ekonomiskus 
ieguvumus caur atkalizmantojamo materiālu 
vai elementu pārdošanu.

 ᛫ Izmantojiet pieejamos rīkus (piemēram, 
BIM, materiālu pases būvizstrādājumiem 
un sistēmām kā arī kā ēku pases), lai 
nodrošinātu ātrus un precīzus novērtējumus 
reģenerācijas, otrreizējās izmantošanas un 
otrreizējās pārstrādes potenciālu konkrētiem 
produktiem, sistēmām un attiecīgo vērtību 
piedāvājumu.

BIM jeb būvju informācijas modelēšana var 
būt izdevīgs rīks ne tikai jaunu ēku būvniecībā, 
bet arī demontāžā un renovācijā. Esošās 
ēkas modelēšana, kas iekļauj aplēses par ēkā 
atrodamiem materiāliem, to izvietojumu ļauj 
savlaicīgi plānot demontāžas darbus un izvēlēties 
atbilstošākās metodes atgūstamo materiālu 
un elementu izjaukšanai, kā arī paver iespēju 
potenciālajiem atgūto materiālu pircējiem jau 
savlaicīgi jaunajos projektos izmantot iegūto 
informāciju.
 ᛫ Pieeja, kur BIM modelī tiek integrēta 

informācija par dekonstrukciju un materiālu 
atgūšanu, saukta arī par DRIM (eng.	
Deconstruction	 and	 recovery	 information	
modeling) ir testēta Lielbritānijā. Vairāk 
par projektu šeit: https://www.uwe.ac.uk/
research/centres-and-groups/big-deal/
past-projects/drim un šeit: https://app.
dimensions.ai/details/grant/grant.4888689 .
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29. Izmantojiet pielāgotus demontāžas 
paņēmienus.
Šķirošana	 ir	 jāveic	 vienlaikus	 ar	 demontāžu;	
materiāli	 jāsadala	 preču	 partijās	 atbilstoši	
“ceļa	 kartes”	 (pirmsnojaukšanas	 audita)	
galamērķim	/	apstrādei,	cik	precīzi	iespējams,	
balstoties	uz	produktu	sarakstu.
 ᛫ Ēku nojaukšanā ir pieejamas vairākas 

metodes, kuras nosaka to, kādas kvalitātes 
materiālus vai atkritumus būs iespējams 
iegūt pēc šīs darbības:³

Parasta nojaukšana ir  visrupjākais ēku 
nojaukšanas veids. Tā paredz ēkas nojaukšanu vai 
ķidāšanu (gutting) bez iepriekšējas šķirošanas, 
kas rada pilnīgu materiālu sajaukšanos 
procesā. Radušos gruvešus šķiro pēc tam vai arī 
nodod atkritumu apsamniekošanai kā jauktus 
būvniecības atkritumus.

Selektīva nojaukšana ir viens no visiszplatītākajiem 
nojaukšanas veidiem, kur saglabājamie materiāli 
tiek izvēlēti pirms, nojaukšanas laikā vai pēc tās.

Selektīva demontāža (dismantling) ietver 
uzmanīgu, dažādu šķirotu un atdalītu materiālu 
demontāžu vai noņemšanu pirms nesošo 
konstrukciju nojaukšanas, kas nodrošina 
optimālas pārstrādes iespējas būvgružiem.

Demontāža metāllūžņiem un reģenerācijai 
pārsvarā tiek izmantota metāla konstrukcijam, 
kuras demontē vai izjauc un tad salauž lūžņos.

Demontāža atkalizmantošanai līdz šim bija 
novērojama pārsvarā vēsturiskuām būvēm. 
Šāda demontāža ir nepārspējama no resursu 
saglabāšanas viedokļa, jo visi materiāli, kas 
izmantoti, lai ēku uzbūvētu, arī izmantotā enerģija, 
tiek saglabāti, tādēļ uzskatāma par piemērotāko 
no aprites ekonomikas skatupunkta. Nesošās un 
citas konstrukcijas tiek uzmanīgi izjauktas secībā, 
kas ir atgriezeniska to salikšanai veidā, kas tām 
nerada bojājumus un tādēļ var tikt izmantotas 
atkārtoti citur.

 ᛫ Demontāža aizņem ilgāku laiku nekā 
parasta nojaukšana, tādēļ ir nepieciešams 
to savlaicīgi paredzēt darbu plānā, lai laika 
vai fianšu trūkuma dēļ nebūtu jāatsakās no šī 
soļa.

Piemēram, ja nojaukšana vai demontāža ir daļa 
no jauna projekta, tad pasūtītājs būs ieinteresēts 
atbrīvoties no konkrētās ēkas pēc iespējas īsākā 
laikā.

30. Sākotnējai šķirošanai jānotiek uz vietas 
objektā.
Tehnika	 var	 palīdzēt	 strādniekiem,	 kā	 arī	
uzlabot	 drošību.	 Inovatīvi	 skenēšanas	
paņēmieni	 var	 palīdzēt	 ar	 materiālu	
identifikāciju.
 ᛫ Jau sākotnēji šķirojiet vismaz bīstamos un 

nebīstamos atkritumus.
 ᛫ Ēku izjaukšanu ierobežo teritorija, kas ir 

pieejama uz vietas objektā. Līdzsvaru var 
atrast, šķirojot pēc iespējas vairāk selektīvās 
demontāžas laikā un nodrošinot šķirošanas 
infrastruktūru objekta tuvumā.

https://www.uwe.ac.uk/research/centres-and-groups/big-deal/past-projects/drim
https://www.uwe.ac.uk/research/centres-and-groups/big-deal/past-projects/drim
https://www.uwe.ac.uk/research/centres-and-groups/big-deal/past-projects/drim
https://app.dimensions.ai/details/grant/grant.4888689
https://app.dimensions.ai/details/grant/grant.4888689
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 ཝ Izturība
31. Izturības paaugstināšana mazinās finanšu 

risku.
Produktu	un	materiālu	izturības	nozīme	būtu	
jāveicina	vispārējos	ēku	un	produktu	pieejas	
ietvaros,	un	jāpiedāvā	piemēri	tās	atbilstošai	
finansiālai	aprēķināšanai.
 ᛫ Izvēlieties stabilus produktu un materiālu 

piegādātājus, kuri nodrošina attbilstošas 
garantijas savai produkcijai. Uzņēmumi, 
kas atrodas tirgū pietiekami ilgu laiku rda 
augstāku uzticību investora pusē.

32. Veiciniet dzīves cikla izmaksu aprēķinus, kad 
tiek gatavoti investīciju lēmumi.
Palielinātās	 ieņēmumu	 plūsmas,	 kuras	 var	
radīt	 caur	 atgriezenisko	 dizainu,	 ir	 jāintegrē	
pilnā	izmaksu	analīzē.

 ᛫ Kapitalizējiet nākotnes riskus par 
grūtībām ēku nojaukšanā un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksām.

Plānojot jaunas ēkas vieglai demontāžai un 
izjaukšanai tiek samazināti nākotnes ieguldījumi 
ēkas nojaukšanā un investoram paveras iespēja 
ekonomiskiem ieguvumiem caur ēkas elementu 
vai materiālu pārdošanu atkārtotai izmantošanai.

 ᛫ Pārskatiet banku un investoru izstrādātās 
vadlīnijas kredītiem un investīcijām, lai 
identificētu aspektus, kuri pārklājas vai var 
tikt uzlaboti izmantojot aprites ekonomikas 
stratēģijas.
 ᛫ Ņemiet vērā ēku atlikušo vērtību, lai palīdzētu 

ietaupīt hipotēkas un naudas plūsmas.
 ᛫ ISO standarta izmantošana DfD/A punktiem 

ZPI un ilgtspējīgas būvniecības reitingu 
sistēmas ir vērā ņemams stimuls šajā posmā.

Esošu standartu un reitingu sistēmu izmantošana 

Fig. 77   Fragments no Ellen Macarthur fonda materiāla par apritīguma indeksu un izmaksu risku samazināšanu
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ēkām dod garantiju investoram par ēkas vērtību 
ilgtermiņā.

 ཝ Pielāgošanas spēja

33. Ēku pielāgošanās spēja būtu atbilstoši 
finansiāli jāaprēķina.
Jebkurš	 pasākums,	 kas	 rada	 ieguvumus	
īpašniekam,	mazinās	saistību	neizpildes	risku.
 ᛫ Valdībām un ēku īpašniekiem būtu jādomā 

par ēku adaptācijas  potenciāla nozīmi kopējā 
ēku un produktu pieejā, un kā to var atbilstoši 
finansiāli aprēķināt.

Pieņemiet scenārijus ar ēkas pielāgošanas 
iespējām situācijai, kad mainās lietošanas 
funkcija. Risinājumi vieglai pielāgošanai var 
mazināt renovāciju nepieciešamību un tādēļ būt 
ilgtermiņā ekonomiski pievilcīgāki.

 ཝ Samaziniet atkritumus un veiciniet kvali-
tatīvu atkritumu apsaimniekošanu.

34. Pārstrādāto un pārstrādājamo materiālu 
izmantošana būtu atbilstoši finansiāli 
jāaprēķina.
Finanšu	 /	 apdrošināšanas	 kompānijas	 var	
izvirzīt	prasības	investīcijām	projektos.
 ᛫ Prasiet vai atļaujiet veidus, kādos iespējams 

izmantot otrreizējos materiālus.
Investīciju pieprasītājam jāspēj uzrādīt paredzētā 
pārstrādājamo un otrreiz izmantojamo materiālu 
plūsmas ideja, lai varētu izvērtēt tās ekonomiskos 
ieguvumus un riskus.

 ᛫ Piemērojiet minimālos standartus 
uzticamības pārbaudei un nosakiet un 
izvērtējiet projekta apritīgumu.

Izvēlieties vispārpieņemtus rādītājus projekta 
apritīguma izvērtēšanai, piemēram apritīguma 
indeksu.
 ᛫ Formulas, ieteikumi un risku analīze 

apritīguma izvērtēšanai atrodama Ellen 
Macarthur fonda sagatavotajā materiālā 
(Fig. 77) (vairāk	 informācija:	 https://emf.
thirdlight.com/link/3jtevhlkbukz-9of4s4/@/
preview/1?o) .

https://emf.thirdlight.com/link/3jtevhlkbukz-9of4s4/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/3jtevhlkbukz-9of4s4/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/3jtevhlkbukz-9of4s4/@/preview/1?o
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Dažādos līmeņos valdības var ietekmēt 
priekšnosacījumus apritīgai būvniecības nozarei 
ar dažādiem stimuliem, plāniem, normatīvajiem 
aktiem un noteikumiem. Tās var:

 ᛫ regulēt: ar normatīvo aktu izveidi un ieviešanu;
 ᛫ īstenot: izmantojot tādus mehānismus kā 

publiskais iepirkums, lai radītu pārmaiņas;
 ᛫ stimulēt: sniedzot atbalstu un veicinot 

eksperimentēšanu;
 ᛫ iedvesmot: nodrošinot labu parvaldību, 

redzējumu un labu piemēru izplatīšanu.

35. Pieņemiet integrētu un holistisku vīziju, lai 
nodrošinātu stabilu normatīvo ietvaru.
 ᛫ Nodrošiniet holistisku pieeju rīcībā: iekļaujiet 

atgriezeniskumu un resursu reģenerāciju un 
otrreizējo pārstrādi kopā ar citām prasībām, 
piemēram, energoefektivitāti.

 ᛫ Šobrīd ēkās izmantotās metodes 
energoefektivitātes paaugstināšanai bieži ir 
pretrunā ar apritīgas būvniecības principiem, 
izvēloties nepārstrādājamus materiālus vai 
slapjos savienojumus.

Fig. 78   Vējā daļēji noplēsts līmēts ēkas siltinājums

 ᛫ Stimulējiet inovāciju un jaunu savienojumu 
tehnoloģiju attīstību, kas dod iespēju 
atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai 
sastāvdaļu atgūšanai, neietekmējot pilno 
ēkas dzīves ciklu.
 ᛫ Izmantojiet holistisku pieeju un mēriet 

vai novērtējiet ēku un būvizstrādājumu 
ekoloģisko efektivitāti pilnā dzīves ciklā (ja ne 
dažādos izmaksu ciklos), lai nodrošinātu, ka 
normatīvie akti nav pretrunā viens otram.
 ᛫ Integrējiet aprites ekonomikas principus 

esošajos tiesību aktos un politikas 
instrumentos, kur vien tas ir iespējams.
 ᛫ Energoefektivitātes direktīvā (2012/27/ES, 

kas grozīta ar 2018/2002/ES) noteiktā valstij 
piederošo ēku energorenovācija 3 % apmērā 
sniedz iespēju renovācijas prasībās integrēt 
resursu efektivitātes un aprites aspektus.
 ᛫ Politikas stimuli, kas atbalsta ilgtspēju 

un ārējo izmaksu internalizāciju, varētu 
sniegt atbalstu arī labākām dizaina izvēlēm 
ilgtermiņa vīzijas ietvaros.
 ᛫ Rosiniet agrīnos “bez-riska” variantus, t.i., 

iespējas, kas nerada vides vai veselības 
apdraudējumus (saskaņā ar piesardzības 
principu):

i. Nosakiet atšķirības starp resursiem, materiāliem 
/ produktiem un ēkām;
ii. Integrējiet dabīgu materiālu izmantošanu.

 ཝ Reglamentēt

36. Lēmumu pieņemšanas un novērtēšanas rīki 
ir aktīvi jāizmanto politiku izstrādes laikā.
Tas	radīs	tālākus	rīkus,	lai	mērītu	un	novērtētu,	
vai	izveidotā	politika	ir	jāīsteno	arī	iesaistītajām	
pusēm.
 ᛫ Veiciniet sistemātisku datu vākšanu 

strukturālā veidā, ko varētu izmantot 
ietekmes analīzei. Piemēram, izveidojiet 
datubāzi un bibliotēkas, kas ir brīvi pieejamas, 
pirms pārejiet uz juridiskām versijām 
saskaņā ar kopienas noteikumu izstrādi.
 ᛫ Ievērojiet/nosakiet atbilstošus rādītājus, kas 

ietekmē pielāgošanās spēju, nojaukšanu, 
otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, kurus 
varētu integrēt būvniecības normatīvajā 
regulējumā.
 ᛫ Pieņemiet vairāku dzīves ciklu pieeju (no 

šūpuļa līdz šūpulim (C2C)) kā novērtēšanas 
rīku, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas 
procesā, tādējādi nodrošinot ēku holistisku 
perspektīvu un aprēķinot visus potenciālos 
ieguvumus no apritīga modeļa.

37. Pastipriniet politiku, kas veicina ēku / 
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 ཝ Realizēt

38. Izmantojiet un popularizējiet jau 
pieejamo potenciālo rīcībpolitikas 
rīku klāstu, it īpaši ZPI.
 ᛫ Jebkurām sabiedrībai pieejamām 

ēkām izmantojiet ZPI ar (i) 
specifiskiem inovatīviem rādītājiem 
un kritērijiem, piemēram, par ēkām 
un to uzturēšanu, un (ii) inovatīvām 
iepirkumu procedūrām, kas prasa 
atgriezenisku dizainu, dekonstrukciju 
un augstas kvalitātes otrreizējo 
pārstrādi. Izvērtējiet projekta ietekmi 
uz vidi, salīdzinot ar mazāk agresīvām 
alternatīvām (piemēram, nojaukšanas 
un jaunas būvniecības vietā izvērtējot 
renovācijas vai pārbūves iespēju).

Pirmsnojaukšanas audita rezultātu 
iekļaušana iepirkuma dokumentos 
dod iespēju savlaicīgāk aplēst projekta 
izmaksas un samazināt finanisālos riskus 
par neparedzētiem darbiem, ka arī 
argumentēt par konkrētām izvēlēm.

 ᛫ Ēkas kā materiālu bankas 
(BAMB) projekta laikā izstrādātie 
atgriezeniskās būvniecības dizaina 
darbarīki definē atgriezeniskos 
dizaina rādītājus, kas ļauj novērtēt 
esošo ēku rekonstrukcijas potenciālu 
un transformācijas spēju, kā arī 
jaunbūvju dizainu. Šos rādītājus varētu 
izmantot publiskajam iepirkumam, kā 
arī definējot būvatļaujas kritērijus un 
vērtējumu.

 ᛫ Minētie rīki aprakstīti projekta 
ietvaros izstrādātajā pētījumā, 
kas pieejams šeit: https://www.
b amb 2 0 2 0 . e u / w p - c o n t e n t /
up loads/2018/12/Revers ib le -
Building-Design-guidelines-and-
protocol.pdf 

 ᛫ Izmantojiet dzīves cikla novērtēšanas 
pieeju, lai stimulētu kopējo veiktspējas 
pieaugumu.
 ᛫ Valdība un ēku īpašnieki konkursos un 

priekšlikumos var precizēt ilgtspējīgu 

būvmateriālu otrreizēju izmantošanu un 
kvalitatīvu pārstrādi.
 ᛫ Ierobežojiet atkritumu poligonus līdz 

nepieciešamajam minimumam, ņemot vērā 
nepiemēroto materiālu izmantošanu pagātnē. 
Paredziet pakāpenisku pārtraukšanas 
stratēģiju.
 ᛫ Veiciniet selektīvu dekonstrukciju, lai 

nodrošinātu bīstamo vielu aizvākšanu un 
drošu rīkošanos.
 ᛫ Sekmējiet otrreizēju izmantošanu un 

kvalitatīvu pārstrādi, selektīvi noņemot 
/ izvedot materiālus, kā arī nodrošiniet 
šķirošanas sistēmas atsevišķām būvgružu 
frakcijām.
 ᛫ Veiciniet bīstamo vielu un SVHC satura 

samazināšanu materiālos un produktos.
 ᛫ Veiciniet remonta aktivitātes.
 ᛫ Mērķējiet uz standartizāciju, kas var 

nodrošināt pārstrādāto materiālu saturošu 
produktu veiktspēju.
 ᛫ Ieviesiet jaunus biznesa modeļus, piemēram, 

paplašināto ražotāja atbildības stratēģiju 
(eng. extended producer responsibility), lai 
atbalstītu otrreizējo materiālu tirgus izveidi.

 ᛫ Paplašinātā ražotāja atbildības stratēģija 
ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas 
jomas ar mērķi samazināt atlritumu 
apjomu un nodrošināt materiālu un / vai 
izejvielu nokļūšanu atpakaļ apritē. Šāda 
veida atbildība lielākoties tiek risināta caur 
fiziskiem vai finaniāliem pienākumiem no 
ražotāja puses. Vairāk	 informācija	pieejama	
šeit:	 https://www.oecd.org/env/tools-
evaluation/extendedproducerresponsibility.
htm

 ᛫ Rosiniet jaunus biznesa modeļus, lai atbalstītu 
risinājumus “produkts kā pakalpojums”.
 ᛫ Veiciniet vietējās pārstrādes infrastruktūras 

izmantošanu, kurai ir jābūt pietiekami 
attīstītai katram būvniecības atkritumu un 
atgūto produktu veidam.
 ᛫ Apsveriet iespēju noteikt kvantitatīvus 

mērķus, attīstot rīcībpolitikas.
 ᛫ Integrējiet dzīves cikla pieeju būvniecības 

politikā.
 ᛫ Ņemiet vērā atkalizmantojamo produktu 

pārrobežu tirdzniecību (piemēram, 
saskaņojot standartus).
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ēku reitingu shēmu izmantošnu, piemēram, 
DfD/A ISO standartu un Level(s), kas 
nodrošina robustu pieeju DfD.

 ཝ Stimulēt

39. Veiciniet ēku pielāgojamību.
 ᛫ Publicējiet norādījumus, kas veicina 

pielāgošanās spēju – ēku īpašnieki un finanšu 
/ apdrošināšanas sabiedrības attiecīgi sekos 
līdzi piemēram.
 ᛫ Veiciniet ēku daudzkārtēju izmantošanu, 

tāpēc būvējiet ēkas ar lietojuma maiņai 
piemērotām izņemamām interjera sienām 
utt., un sniedziet stimulus šim mērķim.
 ᛫ Pielāgošanās spēju var veicināt dažādos 

mērogos: komponenšu, ēku un apkaimes:
Pielāgošanās spējas komponenšu līmenī 
(atgriezeniskums, slāņu neatkarība, saderība 
u.c.) būtu jāveicina, lai stimulētu elementu un 
materiālu atkārtotu izmantošanu un vieglāk 
varētu veikt apkopšanu un atjaunošanu;
 ᛫ Informāciju par ēkas slāņiem meklējiet 

vadlīniju nodaļā “Ēku dizains- “inženieri un 
arhitekti”.

Pielāgošanās spējas ēkas līmenī (paplašināšana, 
daudzpusība, slāņu pieejamība u.c.) veicināma, 
lai padarītu ēku noturīgu nākotnē un gatavu 
jaunām vajadzībām un dažādiem izmantošanas 
veidiem;

Pielāgošanās spējas apkaimes līmenī jāveicina, 
lai saglabātu labu sociālo saliedētību un elastīgu 
infrastruktūru, kas atbilst sabiedrības mainīgo  
vajadzību prasībām.

40. Nodrošiniet ēku ilgtermiņa kvalitāti.
 ᛫ Dodiet iespēju valdībām, ēku un 

infrastruktūras īpašniekiem apsvērt 
reciklēšanas nozīmi ēkām un produktiem un 
kā to adekvāti uzskaitīt finansiāli.
 ᛫ Izpratni par atkārtotu izmantošanu panāks 

pilna (un pat vairākkārtēja) dzīves cikla 
izmaksu analīze, kas veikta kopā ar vides 
novērtējumu ēkas dzīves ciklam un kas notiek 
tā noslēgumā.
 ᛫ Ierobežojiet priekšlaicīgu potenciālo ēkas 

ekspluatācijas beigu termiņu  un maziniet 
ēkas nolietojumu / nodrošiniet veiksmīgu 
produktu dzīves ilgumu caur tehnoloģisko 
attīstību.

41. Nodrošiniet stimulus apritīgu un ilgtspējīgu 
ēku dizaina principu izstrādei.
 ᛫ Prasiet ēkas dzīves cikla nogales plānošanu 

jau agrīnā dizaina stadijā, uzstādiet 
konkrētus mērķus ēkām caur minimālo 
atkalizmantojamu elementu daudzums, 
(izmērāms ar atgriezenisko būvkonstrukciju 
indikatoriem), un to kombinējiet ar 
atsevišķiem mērķiem par otrreizēju 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju dzīves 
cikla nogalē.

Jo vairāk ēkas tiks būvētas izmantojot šīs 
startēģijas, jo lielāks būs nākotnes resursu 
kopums, kas iemiesots ēkās.

 ᛫ Atgriezeniskie produkti sākumā var izmantot 
vairāk resursu (piemēram, robustāka dizaina 
dēļ), bet tos ir iespējams atgūt vēlākās dzīves 
cikla stadijās, kā arī caur atkārtotu produkta 
izmantošanu vairākos dzīves ciklos.
 ᛫ Stimulējiet inovāciju apritīgiem materiāliem, 

apritīgam dizainam un ražotnēm.

 ཝ Iedvesmot

42. Attīstiet paši vai stimulējiet būvniekus 
izstrādāt integrētas dizaina un lēmumu 
pieņemšanas vadlīnijas un rīkus, kas ņem 
vērā ilgtermiņa ietekmi.
 ᛫ Veiciniet to izmantošanu būvniecības 

vērtējumu shēmās, tādējādi veicinot to 
izmantošanu dizainā. Galvenie standarti lai 
apsvērtu / veicinātu dizaina procesu:

EN un ISO standarti būvkonstrukcijām;
Pilns ēkas LCA (EN15978);
Level(s);
Atgriezeniskais ēkas dizaina protokols / rīks;
Izmaksu-ieguvumu analīze;
ISO DfD/A standarti (ISO 20887);
BIM.

43. Pieņemiet ilgtermiņa vīziju, kas integrē 
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vairākkārtēju izmantošanu un vairākus 
dzīves ciklus, lai atbalstītu efektīvu pieeju 
dabas resursu izmantošanas mazināšanā.
 ᛫ Veiciniet tādu ēku dizainu, kas pieļauj 

vairākkārtēju izmantošanu – mērķējiet uz ēku 
otrreizēju izmantošanu un / vai renovāciju 
(ar mainītu izmantošanu) un veicināšanu 
ēku daudzfunkcionalitātei tās ekspluatācijas 
laikā.
 ᛫ Stimulējiet scenāriju domāšanu agrīnā 

dizaina stadijā, (ar arhitektu un ēkas 
īpašnieku / klientu) lai gūtu ieskatu par ēkas 
dažādajiem iespējamajiem lietojumiem laika 
gaitā.
 ᛫ Radiet izpratni par to, ka atgriezeniskie 

produkti sākumā varētu izmantot vairāk 
resursu, bet rada iespēju tos atgūt, kā arī 
atkārtoti izmantot produktu vairākos dzīves 
ciklos.
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